
– b. k. –

Michail Christensen (New
York), cirkuszi bohóc nevéhez kö-

tõdik a mozgalom, aki beteg test-
vérét látogatta meg a kórházban,

és innen indult az ötlet, mely 1986
óta kontinensen átnyúló hálózattá
nõtte ki magát. A bohócdoktorok
hivatásos elõadómûvészek, akik
bohóckodva gyógyítanak, nagyon
finom érzékenységgel, empátiá-

val, halk vidámsággal. Havonta
vesznek részt speciális tovább-
képzésen, egyrészt a produkciók
miatt, másrészt a lelki terhek fel-
dolgozásáért. Vallják, a nevetés a
legjobb gyógyszer, s addig nem tá-
gítanak a kis beteg mellõl, míg leg-
alább egy mosolyt ki nem csalnak
belõle. A kacajszolgáltatást ingye-
nesen végzik, cégek magánsze-
mélyek, pályázatok támogatásá-
val. Jelenlegi körútjukon az ország
hét városába, köztük Zalaeger-
szegre látogattak. Munkájuk során
zenélnek, énekelnek, báboznak,
zsonglõrködnek. A jelenleg 27 fõs
stábból Zalaegerszegen dr. Bim-
Bam és dr. Szamóca szórakoztat-
ta a gyerekeket.
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A helyi érték

Vigh László jelezte, örültek an-
nak, hogy Orbán Viktor miniszter-
elnök a megyei jogú városok vé-
giglátogatása során harmadikként
választotta Zalaegerszeget. Az or-
szággyûlési képviselõ szólt a je-
lenleg folyó kórházfejlesztésrõl, a
beruházás várhatóan az õszre el-
készül. Az egerszegi mentõállo-
más helyzetét a közeljövõben a
polgármesterrel közösen megvizs-

gálják, mivel jelzés érkezett hozzá,
hogy a mûködési területük szûkös,
kinõtték a több évtizeddel ezelõtt
épült mentõállomást. Hangsúlyoz-
ta: nem új beruházásban gondol-
kodnak, hanem új helyet szeretné-
nek biztosítani a mentõállomásnak
a jövõben. Ugyancsak napirenden
tartják a színházfelújítást is, az
épület 33 éves, ráférne a csinosí-
tás – fogalmazott Vigh László.

Balaicz Zoltán az együttmûkö-
dési megállapodás részleteirõl
szólt. Az elõzményekrõl elmondta,
az eredetileg hárompontos prog-
ramtervezet a miniszterelnökkel
történõ egyeztetés során még
négy ponttal kibõvült. A Magyar
Közlönyben megjelent kormány-
határozat pedig már határidõket is
tartalmaz.

A 76-os út fejlesztése, a város
úthálózatba történõ bekapcsolásá-
nak határideje 2018. március 15. A
Vasvár–Zalaegerszeg gyorsforgal-
mi útszakasz tervezésének 2017.
január 15. a határideje.  Az autóút-
építések közel 100 milliárd forintba
kerülnek.

(Folytatás a 4. oldalon.)

GYORSFORGALMI ÚT, KORSZERÛ USZODA
ZALAEGERSZEG FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁRÓL
– KORMÁNYHATÁROZAT HATÁRIDÕKKEL

A következõ 5–8 év fejlesztéseirõl, a kormány és a zalaegersze-
gi önkormányzat közötti együttmûködési megállapodás részletei-
rõl beszélt sajtótájékoztató keretében Vigh László országgyûlési
képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester. A tájékoztató apropóját
az adta, hogy a megállapodás végrehajtásával összefüggõ fel-
adatok kormányhatározat formájában az elmúlt héten megje-
lentek a Magyar Közlönyben. 

– A. L. –

– A gyermekek számára bár-
mennyire is változott a világ, az
érzelmi biztonságot, a melegsé-
get, a törõdést csak a család ad-
hatja meg, ami szükséges ahhoz,
hogy egészséges, kiegyensúlyo-
zott felnõtté váljanak. Ebben a fo-
lyamatban az anya szerepe elvi-
tathatatlan. Az említett kísérlet jól
példázza az anya és gyermeke
közötti rendkívül szoros (láthatat-
lan) kapcsolatot, ugyanakkor a
gyermek fejlõdésében, nevelésé-
ben az apa, a teljes család szere-

pe sem kisebb. Ezért vélem úgy,
hogy az anyák napja mellett az
apák napját is meg kell ünnepel-
nünk. 

– Anyának születünk, vagy
azzá válunk?

– Anyának nem születünk,
anyává válni egy folyamat, egész
embert kívánó, életre szóló fel-
adat, amit már a várandósság ki-
lenc hónapja alatt is megtapasztal-
hatunk. De csak akkor tudjuk meg
igazából, amikor megszületik a ba-
ba, és mi is belecsöppenünk a
szülõi hivatásba.

(Folytatás a 4. oldalon.)

TE VAGY AZ, ANYA
HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A SZÜLÕI SZEREPRE?

A gyermekek bekötött szemmel csupán tapintásukra, szaglá-
sukra és megérzéseikre utalva egytõl egyik megismerik saját
anyukájukat, látható egy közösségi oldalon közzétett kísérletben.
Ennek kapcsán az anyává, apává érés folyamatáról, a család sze-
repérõl beszélgettünk Salamon Györgyi családi és párkapcsolati
mediátorral.

Mint elmondta, az elmúlt öt év
bebizonyította, hogy Magyarország
2010-ben kezdett reformjai mûköd-
nek. A 2016-os büdzsé így az adó-
csökkentés költségvetése lesz. Az a

cél, hogy mindenki „egy picit elõrébb
jusson”. A munkanélküliek aránya 7
százalék alá csökkent, a munkake-
resõk száma 400 ezer alatt van.

– A személyi jövedelemadó jö-

võre 16-ról 15 százalékra csökken.
Ezzel 120 milliárd forinttal több ma-
rad négymillió ember zsebében. A
kormány azon dolgozik, hogy minél
hamarabb egyszámjegyû lehessen
az szja kulcsa – mondta Vigh Lász-
ló hozzátéve, 2016-tól tovább nõ a
kétgyermekesek családi adóked-
vezménye is.

Csökkenhet a sertéstõkehús
áfája is 27 százalékról 5 százalék-
ra, és csökkenhet a különbözõ álla-
mi közszolgáltatások díja. Mind-
ezek azt jelentik, hogy a dolgozó
emberek fizetése emelkedni fog, a
két gyermeket nevelõ családok tá-
mogatása tovább nõ – közölte az
országgyûlési képviselõ

ADÓCSÖKKENTÉS JÖN
VIGH LÁSZLÓ A 2016-OS KÖLTSÉGVETÉSRÕL
„Magyarország gazdasági növekedése stabil, az ország iránti

bizalom egyre erõsödik, ezért lehetõség van további adócsök-
kentésre” – fogalmazott múlt heti sajtótájékoztatóján Vigh László
országgyûlési képviselõ.

A VIDÁMSÁG GYÓGYÍT
BOHÓCDOKTOROK A MEGYEI KÓRHÁZBAN

Országos körút részeként érkezett a zalaegerszegi megyei kór-
ház gyermekosztályára két bohócdoktor, a „Piros Orr” Alapít-
ványtól, hogy néhány órányi vidámságot vigyenek az itt kezelt
kis betegeknek. 

Sör, virsli, ringlispil, vatta-
cukor. Nagyjából ezekre asszo-
ciálunk, ha május elsejére gon-
dolunk. Az idõsebbekben per-
sze van még némi nosztalgia
is, de mára már nem sok min-
den maradt a munkások (mun-
kásmozgalom) ünnepének
szellemiségébõl.

Vannak, akik szerint igenis
új alapokra lehetne helyezni a
munkavállalók ünnepét, a
többség viszont úgy véli,
hogy leginkább egy család-
dal, barátokkal eltöltött sza-
badnap…

(Május elsejérõl szóló írá-
sunkat lapunk 4. oldalán ol-
vashatják.)
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A közös munka lényege,
hogy a két iskola diákjait, peda-
gógusait és a diákok szüleit kö-
zelebb hozza egymáshoz olyan
programok szervezésével, me-
lyek megvalósítása során a diá-
kok hasznosan tölthetik szabad-
idejüket, közösségi szolgálatot
teljesíthetnek, és segítséget
kaphatnak a pályaorientációban.
A diákok aktív részvétele során
fejlõdik személyiségük, érzé-
kennyé válnak olyan társadalmi
problémákra, mint az iskolai erõ-
szak, családi problémák, túlzott
online-jelenlét és a fiatalok kö-
zösségi aktivitásának hiánya, és
ezen felismerések által eljuthat-
nak a problémák feldolgozására,
kezelésére, illetve megoldására.

Az elsõ ilyen közös rendez-
vény a pályaorientációt hivatott
szolgálni, ahol a Dózsa-iskola 7.
évfolyamos diákjai közül harmin-
can néhány szülõ kíséretében
ellátogattak a szakközépiskolá-
ba. 

A program során az igazgató-
nõ tájékoztatást adott az iskola
ágazatairól, programjáról és a

szabadidõs tevékenységekrõl,
majd a tanulók 10 fõs csoportok-
ban ismerkedhettek az iskola
szakmai munkájával. 

Az együttmûködés következõ
programja április 22-én zajlott,
melynek keretében a szakkö-
zépiskola diákjai közül 14 tanuló
látogatott el a Dózsa-iskolába,
ahol a közösségi szolgálat köte-
lezettségébõl teljesítettek né-
hány órát. Mint önkéntesek segí-
tették az általános iskolás alsós
diákok délutáni tanulását, illetve
tevékenyen részt vettek a dél-
utáni szabadidõs tevékenysé-
gükben, játszottak velük és segí-
tették õket. Április 27-én még
egy harmadik programon is talál-
koztak a két iskola diákjai, peda-
gógusai és a szülõk, ahol a Gö-
csej Kutyaklub segítségével ku-
tyával asszisztált személyiség-
fejlesztõ tréningen vettek részt.
A programsorozat szervezõi, az
intézmények partnerség-peda-
gógusai, Varga Zsuzsanna és
Némethné Vass Erika még má-
jusra terveznek egy közös prog-
ramot a diákok részére.

AZ ISKOLA KÖZÖS ÜGYÜNK
Zalaegerszegen a Csány László Közgazdasági Szakközépis-

kola és a Petõfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola a „Partnerség és hálózatoso-
dás” modul keretében több közös programot szerveztek.

– b. k. –

Érdeklõdõkben nem volt hiány,
a hölgyek minden korosztálya és
számos, közéletbõl ismerõs nõ ar-
ca tûnt fel a Dísz téren egy rövid
örömteli és nem szokványos
együttlétre.

A piros ruhában gyülekezõ
szervezõ nõk után sorra érkeztek
az érdeklõdõk, akik amíg a kész-
let bírta, szintén piros ajándéklufi-
kat kaptak. Így a kellõen színes,
élénk és figyelemfelhívó tömeg
jelenlétében hangzott fel elõször
a Csillagközi-óvodásoktól az
„Anya” címû dal (Szandi). Hozzá-
juk csatlakoztak az Eötvös- és a
Dózsa-iskolások, majd a Zala-
egerszegi Városi Vegyeskar férfi
tagjai. Végül a vegyeskar nõ tag-
jai énekeltek köszöntõt, majd
amilyen hirtelen csendült fel a dal,
olyan gyorsan fel is oszlott a vil-
lámcsõdület. 

A program zenei felelõse Ko-
vács Kata, a vegyeskar karnagya,

aki betanította és vezényelte a da-
lokat.

Balaicz Zoltánné még hozzátet-
te, a szalon fõként karitatív tevé-
kenységet és hagyományos nõi

értékõrzést tûzött ki célul. Követ-
kezõ nyilvános programjukat a
nyárra tervezik.

Az április közepén alakult Zalaegerszegi Nõi Szalon elsõ nyil-
vános programja az anyák napjához kapcsolódott. Ahogy a ren-
dezõk egyike, Balaicz Zoltánné elmondta, az édesanyák, nagyma-
mák és dédmamák elõtti tisztelet kifejezéseként jött létre a zenés
flashmob. 

FLASHMOB AZ ANYÁKNAK TISZTELEGVE
A NÕI SZALON ELSÕ PROGRAMJA

– pet –

A részletekrõl a közelmúltban
tartott sajtótájékoztatót Balaicz
Zoltán polgármester, Gecse Péter
alpolgármester, valamint Bali Zol-
tán és Dékány Endre, a belváros
önkormányzati képviselõi. A pol-
gármester elmondta: sok magán-
tulajdonban lévõ üres vagy félbe-
hagyott építési telek rontja a vá-
rosképet, és sok volt emiatt a la-
kossági bejelentés is. Ezért hatá-
rozott úgy év végén az önkor-
mányzat, hogy megpróbál tenni
valamit az ügyben.

Nyitányként Bali Zoltán kezde-

ményezésére betemették a vizsla-
parki „halastavat”, Gecse Péter
pedig a zsinagóga szomszédsá-
gában lévõ, évek óta üresen álló
saroktelek tulajdonosával tárgyalt.
A sajtótájékoztató helyszínéül is
szolgáló telek betemetésre került,
a további gondozás és rendben-
tartás viszont a tulajdonos felelõs-
sége.

A polgármester arról tájékozta-
tott, hogy hasonló akciók várhatók
a továbbiakban is: a Color egykori
Mártírok úti gyárépületének jelen-
legi tulajdonosa az önkormányzat
felszólítására vállalta, hogy gon-
dozza az ingatlan elõtti közterüle-

tet, de megoldódni látszik a volt
Pais-iskola épületének sorsa is (a
Miasszonyunk Idõsek Otthona köl-
tözik az épület egy részébe). Ha-
marosan funkciót talál a Zóna épü-
lete is (mely Böjte Sándor önkor-
mányzati képviselõ ötlete alapján,
85 millió forintos beruházással Ha-
gyományok Háza lehet), a Göcse-
ji Múzeum melletti üres területen
pedig Minszenty József zarándok-
központ és múzeum létesülhet.

A sajtótájékoztatón elhangzott:
az egyik legfontosobb cél az, hogy
eltûnjenek az építési torzók, és
hogy folyamatosan tájékoztassák
a lakosságot az üres telkek sorsá-
ról. Gecse Péter hozzátette: vonzó
városképet szeretnének, ami nem-
csak az itt élõk komfortérzete miatt
fontos, hanem a turisták és a po-
tenciális befektetõk miatt is.

FUNKCIÓT KERESNEK AZ ÜRES INGATLANOKNAK
SZIGORÚBB FELLÉPÉS A FOGHÍJTELKEK TULAJDONOSAIVAL SZEMBEN

Szigorúbban lép fel a jövõben a városvezetés az üresen ha-
gyott, beépítetlen telkek tulajdonosaival szemben. A köztisztasá-
gi rendeletet tavaly decemberben módosította a közgyûlés,
mellyel kötelezik a tulajdonosokat a foghíjtelkek rendbetételére.

– b. k. –

Az eseménysorozatot a Csa-
lád- és Ifjúságügyért Felelõs Ál-
lamtitkárság kezdeményezte az Új
Nemzedék Központtal közös szer-
vezésben. Ez utóbbi ifjúsági szol-
gáltató igazgatója, Galambos
Adorján informált a programról
Balaicz Zoltán polgármesterrel kö-
zösen tartott sajtótájékoztatón.
Galambos Adorján elmondta, egy
új konzultációs módszerrõl van
szó, a közvetlen találkozáson a tá-

jékoztatást követõen mobiltelefo-
nos applikáció felhasználásával
kérik a fiatalok véleményét, illetve
kérdéseiket, ötleteket. Májustól
on-line kérdõívek is segítik majd
ezt a munkát. Az országos párbe-
széd záró rendezvénye Budapes-
ten lesz, ahol összegzik az el-
hangzottakat. Az igazgató hozzá-
tette, általában az a tapasztalat,
hogy a fiatalokat érdekli ez a lehe-
tõség és módszer. Aktuális infor-
mációkat pedig a www.ujnem-
zedek.hu oldalon lehet találni.

SZJA 1%-OS FELAJÁNLÁSÁÉRT!
„Lakhatásért” Közalapítvány

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5.
Adószám: 18963287-1-20 

FIATALOK KÉRDÉSEI
RÓLAD SZÓL

– pet –

Mint fogalmazott: átérzi azt,
amit az iskolásévek utolsó hetei-
ben a diákok, hiszen õ most éppen
a tanári pályától búcsúzik. Utolsó
osztálya ugyanis érettségire ké-

szül, polgármesteri teendõi miatt
pedig nem tud a továbbiakban ta-
nítani. A végzõsöket arra kérte, ne
feledjék el iskoláséveiket és szülõ-
városukat, a kötõdés ugyanis a ké-
sõbbi években is fontos egy ember
számára.

A jelképes polgáravatást köve-
tõen sor került a kiváló tanulmányi
és sporteredményeket elért diákok
kitüntetésére is; idén hetvenkilenc
diák vehetett át könyvjutalmat, il-
letve oklevelet.

A városban a következõ hetek-

ben több mint ezerháromszáz diák
fejezi be középiskolai tanulmá-
nyait. A polgáravatáson részt vevõ
közel háromszáz diák búcsúzás-
képpen jókívánságokkal ellátott lu-
fikat eresztett szélnek a zsinagóga
elõtti térrõl.

POLGÁRAVATÁS ÉS LUFIEREGETÉS
1300 DIÁK FEJEZI BE TANULMÁNYAIT
A hagyományokhoz híven Zalaegerszeg polgármestere a város

nagykorú polgáraivá avatta az érettségi elõtt álló diákokat. A Vá-
rosi Hangverseny- és Kiállítóteremben megrendezésre került pol-
gáravatáson Velkey Péter, az önkormányzat humánigazgatási
osztályának vezetõje köszöntötte a tanulókat, majd Balaicz Zol-
tán polgármester mondott beszédet.

RAJZOK

JÓVÁTÉTELKÉNT
A büntetés-végrehajtási inté-

zet fogvatartottai rajzokat készí-
tettek a megyei gyermekvédel-
mi központ részére Zalaeger-
szegen. A meséket illusztráló
alkotásokat az elmúlt héten ad-
ták át, melyek a gyermekek la-
kószobáit díszítik.

Molnár Eszter utógondozó
koordinátor érdeklõdésünkre el-
mondta, a Zala Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben élõ
fogvatartottak második alkalom-
mal készítettek A3-as méretû raj-
zokat az országos TÁMOP 5.6.3
„A fogvatartottak többszakaszos,
társadalmi és munkaerõ-piaci
reintegrációja és az intenzív utó-
gondozás modellje” projekt kereté-
ben megvalósuló jóvátételi prog-
ramban. A mûvek a Hamupipõke,
Kiskondás, A nyúlpásztor és a Ho-
gyan telt a gyermekkorom? címû
meséket elevenítik meg. A tavaly
decemberben a Vuk címû mese-
film ihlette rajzokkal lepték meg a
gyermekvédelmi központban élõ
gyermekeket, így összesen már
vagy hatvan rajz díszíti a lakószo-
bákat.
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Modell jellegû együttmûkö-
dés létrehozása a zalaegersze-
gi járás települései számára a
célja annak az esélyegyenlõsé-
gi projektnek, melyet a megye-
székhely önkormányzata való-
sít meg.  A közel 30 millió fo-
rintos uniós támogatást élvezõ
program elsõ rendezvényét az
egervári várkastélyban tartot-
ták meg a közremûködõ tele-
pülések vezetõi számára.

Gecse Péter, Zalaegerszeg al-
polgármestere utalva az elõzmé-
nyekre felidézte, hogy 2013. július
elsejét követõen a települési ön-
kormányzatok hazai, uniós társfi-
nanszírozású vagy egyéb forrás-
ból támogatott pályázatokon ak-
kor vehetnek részt, ha rendelkez-
nek hatályos esélyegyenlõségi
programmal. A projekt alapvetõ
célja éppen ezért az, hogy ezen
esélyegyenlõségi programokat fe-
lülvizsgálják, valamint összehan-
golják a járásban tervezett intéz-
kedéseket és fejlesztéseket.

Zimborás Béla szakmai vezetõ
elmondta, az elõkészítés során a
járás mind a 84 települését meg-
keresték, közülük 55 önkormány-
zat csatlakozott a projekthez. Ki-
emelte: fontos cél a helyi esély-
egyenlõségi programok végrehaj-
tásához szükséges szolgáltatási
és intézményi együttmûködések
kialakítása a járásban, melyben
az önkormányzatok, nemzetiségi
önkormányzatok, kormányhivata-
lok mellett a civil, egyházi és gaz-
dasági szereplõkre is számítanak.
A felmerült problémák kezelésére
esélyteremtõ programtervet ké-

szítenek, továbbá felzárkóztatási
kerekasztalokat hívnak össze,
melynek egyik feladata, hogy az
uniós források lehívásához szük-
séges tudást átadják az önkor-
mányzatoknak. A projektben a
munka és a család összeegyez-
tethetõségérõl (gyesrõl, gyedrõl
visszatérõk) valamint a közfoglal-
koztatottak munkaerõ-piaci in-
tegrálásának lehetõségeirõl kuta-
tást végeznek, melynek eredmé-
nyeit felhasználják az esély-
egyenlõségi programok felülvizs-
gálata során.  

Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ
fõtitkára a kistelepülési és nagy-
városi, valamint a fõállású és tár-
sadalmi megbízatású polgármes-
terek lehetõségeit elemezve kije-
lentette, társadalmi megbízatás-
ban nem lehet teljes körûen ellátni
a kistelepüléseken a polgármeste-
ri tisztséget. Kiemelte, éppen ezért
nagyon fontos, hogy a nagyszámú
kistelepüléseket kimozdítsák hát-
rányos helyzetükbõl, és javítsák
esélyeiket. A nagyvárosok részé-

rõl ehhez a szolidaritás, a kicsik
részérõl pedig a partnerség szük-
séges. 

Dr. Vértesy László, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem adjunktu-
sa (képünkön) az önkormányzati
rendszer jövõjérõl tartott elõadá-
sában hangsúlyozta, a kötelezõ
feladatok ellátása mellett esély-
egyenlõségi szempontból is me-
nedzselni kell egy települést.

Az elsõ felzárkóztatási konfe-
rencián, melybõl még ötöt tarta-
nak, a kormányhivatal mûködésé-
rõl is szó esett, valamint Gyerkó
Gábor, Egervár és Kovács Dezsõ,
Zalaszentgyörgy polgármestere a
településmenedzsment jó gyakor-
latait mutatta be.

ESÉLYEGYENLÕSÉGET A KISTELEPÜLÉSEKNEK
EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROJEKT A ZALAEGERSZEGI JÁRÁSBAN

Szent György napjához kap-
csolódóan tartottak egy újító
rendezvényt a ZVMKK-ban. A
„Sárkányosdi” estébe nyúló
délutánja számos, a témához il-
lõ programot sorakoztatott fel a
gyermekek szórakoztatását he-
lyezve a középpontba.

b. k.

– Sárkányölõ Szent György le-
gendája, Süsü, a sárkány, a me-
sék sárkányjai, mind jelen vannak
a gyerekek életében. Hagyomány-
teremtõ szándékkal rendeztünk
ezért egy sárkányos napot. Gye-
rekközpontú családi rendezvény-
rõl van szó, melyen meglepõen
sokan vettek részt – mondta Bényi
Zoltán a szervezõk nevében. –
Egész nap figyeltünk az igények-
re, hogy legközelebb majd ez
alapján állítsuk össze a progra-
mot. Örömmel láttuk azonban,
hogy egész délután sok érdeklõdõ
volt, s ami a lényeges, nemcsak
sokan voltak, hanem itt is marad-
tak az emberek, s ez jó jel a folyta-
tásra nézve.

Az egyébként is vendégma-
rasztaló programot a kellemes
idõjárás is megtámogatta. De bõ-
séges volt a választék sárkányos
tevékenységekbõl. Így többek kö-
zött papírsárkány-készítés, hét-
próba, sárkánytojás-keresés, láp-
járás, lovagi torna, kardforgatás,
lovasbemutató, sárkányvárrombo-
lás, bábszínházi elõadás, zene és
tánc.

– A gyermekkori játékok között
ott van a rombolás is. Ilyenkor ki-
jön a gõz. Ezért szerveztük a sár-
kányvárrombolás célbadobót is –
tette hozzá Bényi Zoltán. – A sár-

kány mindig ott van az életünkben,
akár mint a lelkünkben lévõ rossz,
amit jóvá kell tenni. De vannak jó
sárkányok is, a bábosok egy ilyen
történetet adtak elõ. A papírsárká-
nyokból pedig egyszerûen semmi-
lyen mennyiség nem volt elég, ké-
szítették és röptették a gyerekek

egész délután. Jó volt látni, hogy
egy kis fantáziával megtoldott, de
alapjában egyszerû játékoknak
milyen nagy sikere lehet.

A szervezõk megjegyezték,
legközelebb május végén várják a
gyerekeket programmal a Bóbita
játszótérre.

Május 9-én szombaton 10 órakor a Göcseji
Múzeum Kisfaludi termében jótékonysági auk-
ciót tartanak a zalaegerszegi Adomány Pont és
a helyi emberek által felajánlott tárgyakból.

A mûtárgyak jóval piaci értékük alatti áron kerül-
nek meghirdetésre, a végsõ árból a liciteket köve-

tõen a múzeum kezdeményezése – a Czobor-
hagyaték megvásárlására irányuló gyûjtés – része-
sedik. 

A jótékonysági aukció fõvédnöke Balaicz Zol-
tán, ZMJV polgármestere.

A felajánlott tárgyak a múzeum facebook-
oldalakon tekinthetõk meg.

„SÁRKÁNYOSDIT” JÁTSZOTTAK
MÁJUS VÉGÉN A BÓBITÁRA VÁRJÁK A GYEREKEKET

JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ

A CZOBOR-HAGYATÉK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT

Lezárult a zalaegerszegi tör-
ténelmi városközpont rehabili-
tációs és revitalizációs prog-
ramjának 2009-tõl egészen nap-
jainkig tartó szakasza. Az el-
végzett munkákat Gecse Péter
alpolgármester, Dékány Endre
önkormányzati képviselõ, a mû-
szaki bizottság elnöke, Bertók
Sándor fõépítész, valamit Oláh
Gábor, a Városfejlesztõ Zrt. ve-
zetõje értékelte egy sajtóbejá-
rás keretében.

– pet –

Elhangzott: az 1,6 milliárd forin-
tos összköltségû projekt a Kossuth
utca átépítésével kezdõdött 2010
elején. A beruházás során megújult
a város fõutcájának Kisfaludy utcá-
tól a Petõfi utcáig terjedõ szakasza:
burkolatépítési, csapadékvíz-elve-
zetési, közvilágítási és kertépítési
munkálatokat is végeztek.

A városrehabilitációs projekt ré-
szeként újult meg az elmúlt évek-
ben a Piac tér felszíne, a Csipke-
házi passzázs, valamint a Dísz tér
és a polgármesteri hivatal elõtti tér
is. Szintén ehhez a programhoz
kapcsolódik a belsõ tehermentesí-
tõ út megépítése a volt vasúti
nyomvonal helyén, valamint felszí-

ni parkolók létesültek a Budai
Nagy Antal utcában.

A program eleme volt a napok-
ban befejezõdött Sütõ utcai re-
konstrukció is. A Deák téren fel-
épült új társasház egyik része üz-
leteknek, irodáknak, másik fele pe-
dig társasházaknak ad otthont. Itt
nyílik meg júliustól az az ügyfél-
szolgálati iroda is, mely a városi
cégek és a zalaegerszegi lakosok
kapcsolattartó helye lesz. A tár-
sasház pinceszintjén egy 45 férõ-
helyes mélygarázs is épült.

Bertók Sándor elmondta: az
átalakítások jól illeszkednek a tör-
ténelmi városközponthoz, az em-
berek hamar megszokták a válto-
zásokat. Hozzátette: a rehabilitá-
ció második, harmadik ütemeként
megújult a Vásárcsarnok, és a
vele szomszédos Virágudvar,
amivel teljessé vált a piac re-
konstrukciója. A belvárosban pe-
dig az úgynevezett portálprogram
(üzletek egységes homlokzati át-
alakítása) egészítette ki a felújítá-
sokat.

SÉTA A MEGÚJULT BELVÁROSBAN
LEZÁRULT A VÁROSREHABILITÁCIÓ ELSÕ ÜTEME

– pet –

A ház – mely 1889-ben épült az
akkori Pénzügyigazgatóság szá-
mára – helyi védelem alatt áll, a
kormányhivatal ezért javaslatot
kért a Városesztétikai
Társaságtól (VÁRTÁR)
az átalakítást illetõen.
Boda László, a VÁRTÁR
ügyvezetõje szerkesztõ-
ségünket arról tájékoztat-
ta, hogy örülnek a felújí-
tásnak, és támogatják is
azt, mert a város egyik
legszebb épületén már
évek óta a romlás jelei
mutatkoznak. Az energe-
tikai pályázattal ablak-
cserékre, hõszigetelésre,
fûtéskorszerûsítésre ke-
rül sor, a déli oldalra pe-
dig napelemet is kihe-
lyeznek.

A változtatások érintik
az épület homlokzatát,
ezért véleményezték az
átalakítási elképzelése-
ket, illetve javaslatot tettek arra,
hogy hogyan lehet úgy elvégezni a
munkákat, hogy az ne befolyásolja
az épület eredeti megjelenését.
Nem szerették volna például, ha a
szigeteléshez több centiméter
vastagságú hungarocell-elemeket
használnak. A VÁRTÁR legutóbbi

ülésén több javaslat is született
ennek elkerülésére. Ma már létez-
nek olyan eljárások és anyagok,
melyekkel mûemléki vagy védett
épületeken is el lehet végezni a
szükséges modernizációs munká-

kat. Jelen esetben a civilek olyan
hõszigetelõ vakolatot javasoltak,
mely mellett megmarad az épület
homlokzati tagoltságának plaszti-
kus megjelenése. Kezdeményez-
ték továbbá, hogy az ablakcserét
követõ homlokzati javítások ne
csak foltszerûen történjenek meg,

hanem terjedjenek ki a homlokzat
egészére, egy újrafestéssel
együtt. A Városesztétikai Társa-
ság szeretné, ha a mostani rózsa-
színes árnyalat helyet egy bar-
nább vagy okkersárga színt kapna
a ház, jobban kifejezve a történeti-
séget.

A civilek javaslatai között az is
szerepelt, hogy a párkányzatról
korábban eltávolított megyecímert

méltó formában és kivitelezésben
pótolják.

Boda László elmondta: úgy néz
ki, hogy javaslataik támogatásra
találnak, és kompromisszumos
megoldás születik. Ez pedig egy
példaértékû együttmûködés a civi-
lek és a hatóságok között.

FELÚJÍTJÁK A VOLT PÉNZÜGYPALOTÁT
KOMPROMISSZUMOS JAVASLAT A HOMLOKZAT MEGÓVÁSÁRA

Hamarosan megújul a Kazinczy tér 4. számú épület, mely jelen-
leg a járási hivatal irodáinak ad otthont. A Zala Megyei Kormány-
hivatal a közelmúltban nyert pályázatot energetikai felújításokra,
ennek keretében valósulhat meg a korszerûsítés.

A
VÁROSI HETILAP

GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ HIRDETÉSI MENEDZSERT
(MUNKATÁRSAT) KERES.

Az egerszegi székhelyû lapkiadó lehetõséget biztosít a megye
egész területén az üzletkötésre. Teljesítményarányos bérezést
ajánlunk (számlázás, egyszerûsített munkavégzés, vagy bizonyos
feltételek teljesülése esetén fõállás is lehetséges).

Jelentkezni a 92/599-353-as telefonszámon 9–15 óra között, illetve
az info@zalamedia.hu címre küldött e-mail-ben lehet. Személyes
találkozóra a bejelentkezést követõen kerül sor.



4 Kitekintõ

(Folytatás az 1. oldalról.)
A város versenyképességét

elõsegítõ új logisztikai központ va-
lamint tudományos és technológiai
park kialakításának feltételrend-
szerét, a koncepciót szeptember
15-ig meg kell határozni. 

Kormányhatározat van arra is,
hogy jelentõs térségi gazdaságfej-
lesztési és munkahelyteremtõ po-
tenciállal rendelkezõ befektetési
szándék esetén meg kell vizsgálni a
város északi ipari területének ipar-

vágánnyal történõ bekötési lehetõ-
ségét a vasúthálózatba. Ez egy
négy kilométeres szakaszt jelente-
ne. Munkacsoport alakul az
intermodális közösségi közlekedési
csomópont Zalaegerszegen történõ
kialakítására. Erre a kormány ötmil-
liárd forintot szán, de mint Balaicz
Zoltán jelezte, a közlekedési cso-
mópont kialakítása mintegy 15 milli-
árd forintba kerülne, tehát szüksé-
ges megvizsgálni, hogy honnan le-
hetne további forrást szerezni.

Az uszodafejlesztési koncep-
ciónak a látványtervét szeptember
15-ig el kell készíteni, míg az Al-
sóerdõn tervezett sport- és rekre-
ációs központ kialakítására vonat-
kozó elképzelést a kormány elé
kell terjeszteni, ennek határideje:
július 31. A Mindszenty József
elõtt tisztelgõ zarándokközpont ki-
alakítására vonatkozó elképzelést
és terveket is el kell készíteni, a
munkálatokra munkacsoport
alakul.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Hogyan készüljünk az anya-

szerepre? Mennyire meghatáro-
zók a családi minták?

– Az anyává érés folyamatában
fontos szerepet játszanak a gyer-
mekkorban ellesett szülõi, nagyszü-
lõi minták, amit tovább viszünk. Az
anya és a kislánya között kialakuló
kapcsolat, az újszülöttkortól átélt
anyai gondoskodás élménye adja
az alapot az anyasághoz. A csepe-
redõ kislányok anyjukat utánozva
alakítják ki az anyai szerepeket, ami
már az óvodáskorban, de még az-
elõtt is megnyilvánul abban, ahogy a
játékbabáikkal játszanak. 

Az anyaszerepre lehet és kell
tudatosan készülni. Sok felkészítõ
tanfolyam nagy segítséget tud nyúj-
tani, de legtöbbször csak a szülé-
sig, esetleg a kórházban töltött na-
pokról, gyermekágyról is ejtenek
pár szót, de tovább már nem terjed
a felkészítés. Persze a szülõk szá-
mára nincs külön iskola, mégis úgy
vélem, hogy a tudatosan szerzett
információk az anyaságról (köny-

vek, filmek, internetes blogok) szin-
tén segíthetik azt, hogy jó szülõvé,
anyává váljunk. De ahogy minden
emberi kapcsolatnak, úgy az anya-
gyermek viszonynak is idõre van
szüksége a fejlõdéshez, melyen
egyébiránt folyamatosan dolgozni
kell.

– A szülõvé válás folyamata a
leendõ apa számára is izgalmas
út...

– Fontos, hogy az anyaság kér-
dését együtt kezeljük az apaságé-
val, hiszen ahhoz, hogy egy gyer-
mek érzelmileg biztonságos környe-
zetben nõjön fel, anyára és apára
egyaránt szüksége van. Ezzel ter-
mészetesen nem állítjuk azt, hogy
az egyedülálló szülõk ne tudnák
megadni azt az érzelmi támogatást,
amire a gyereknek szüksége van. A
felkészülésbe, a rákészülésbe érde-
mes bevonni a leendõ apákat, mert
a tapasztalatok alapján még a leg-
jobb párkapcsolatot is próbára teszi
a gyermek érkezése, a szülõi köte-
lességekkel való szembesülés.
Anyának, apának lenni valószínûleg

a legnagyobb felelõsséggel járó
szerep, amit az ember vállalhat. 

Ha errõl beszélünk, nem feled-
kezhetünk meg a válások miatt szét-
esõ családokról sem. Zalaegersze-
gen, az Egyszülõs Alapítvány klub-
foglalkozásain megélhetik az anyák
és az apák, hogy nincsenek egyedül
a problémáikkal, segítünk nekik
megerõsödni, újrakezdeni az életü-
ket, hogy újra harmonikus nõnek és
férfinak érezzék magukat. Találjanak
rá új párjukra, mert a gyerekeiknek
az a jó, ha egész családban nõnek
fel. Ez a legfõbb célkitûzésünk,
mondta Salamon Györgyi, az alapít-
vány alapítója és kuratóriumi elnöke.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. MEGHIRDETI

„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT”
VIRÁGOSÍTÁSI, PARKOSÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENYT.

A pályázat célja: A kultúrált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elõsegítése, a
környezetszépítésre való motiváció.

A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategóriákban adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (ablakok, erkélyek, épületek körüli virágosítás) 
3. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szervezetek (környezetének zöldfelülete, fásítása,

parkosítás) 
4. Oktatási-nevelési intézmények (saját területük és környezetük virágosítása, parkosítása és

gondozottsága a nyári szünidõben is) 
A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben – önerõbõl –

rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb
látképéhez.
Pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épület környezetének leírását, a

növényi ellátottságot az egyes évszakokban!
Pályázatához fotódokumentációt (utcafrontról) mellékelni kell!
A pályázat digitálisan is benyújtható.

Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból. Minden kategóriában az elsõ 3 helyezett
tárgynyereményben és/vagy vásárlási utalványban részesül, amelyet az Aranyesõ Kertcent-
rumban válthat be.

Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje 2015. június 15.
Elbírálás: a pályázatok beérkezését követõen folyamatosan, de legkésõbb 2015. augusztus 30-ig

történik. A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésrõl.
A pályázat beadásához szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján (Zala-

egerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet beszerezni. A pályázatot, valamint a fotódokumentá-
ciót a Városgazdálkodási Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) címére zárt borítékban kell
határidõre benyújtani.

Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon
és e-mail címeken kérhetõ:

Városgazdálkodási Kft. – Kovács Mihály
92/311-494, fokertesz@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály – Fazekas Györgyi
92/502-178, fgy@ph.zalaegerszeg.hu
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet – Langné Varjasi Veronika
92/502-100/276 mellék; varjasivera@ph.zalaegerszeg.hu

GYORSFORGALMI ÚT, KORSZERÛ USZODA

TE VAGY AZ, ANYA

– B. K. –

– Idõben kihelyeztük az össze-
sen 300 méter hosszúságú terelõfó-
liát, de a márciusi lehûlés miatt ké-
sõbb indultak a békák, mint gondol-
tuk. Azonban egyetlen kedvezõ, az-
az meleg, csapadékos napon nagy
tömegben vonulnak, ezért jó idejé-
ben felkészülni az útjuk biztonsá-
gossá tételére. 

– Számolják is az átkelt kétél-
tûeket. Milyen statisztika szüle-
tett?

– Az idén 1503 béka vonult, ami
kevesebb, mint a korábbi években.
2010-ben számoltuk a legtöbbet,
2597 egyedet. Az adatok értelme-
zéséhez ismerni kell a barna varan-
gyok életciklusát. Csak az ivarérett
példányok vonulnak az erdõbõl a
vízhez, az ivarérettség pedig a hí-
mek esetében 4–5, a nõstényeknél
3–4 év alatt alakul ki. Vagyis az idei
varangyok nagy része a
2011–2013-as aszályos években
született és azon idõszakot túlélt
példányok. Azt is jelenti, hogy a ta-
valyi igen csapadékos év békák
szempontjából pozitív hatása
2017–2018 körül fog megmutatkoz-
ni. 

– Voltak-e érdekességek az
idei mentés alkalmával?

– Igen, több is. Az idén mentet-
tük a legtöbb erdei békát, szám
szerint 32-t, természetvédelmi érté-
ke darabonként 10.000 forint. Az
Aranyoslapi-tó legnagyobb termé-
szetvédelmi értéke a gyepi béka
(50.000 forint a természetvédelmi
értéke darabonként). Ezen faj
egyedei a terelõfóliát kikerülve ér-
keztek ide, mert nem az önkénte-
sek vitték át õket. A korábbi évek-
ben még sosem találtunk a terüle-
ten barna ásóbékát (természetvé-
delmi értéke 10.000 forint), de az
idén ebbõl a fajból is elõkerült egy
példány, valamint vödörbe került
egy zöld varangy is (természetvé-
delmi értéke 10.000 forint). Azt is ki

szeretném emelni, amire eddig
szintén nem volt példa, hogy nem
tûnt el a mentéshez használt esz-
közökbõl egy sem, és az önkén-

tesek mellett egyéb célból a terület-
re érkezett mind több civil is segített
a munkában, vagyis átvitték vöd-
rökben a békákat, illetve telefonon,
sms-ben értesítettek minket a men-
tett békák számáról.

Végül dr. Illyés Zoltán hozzátet-
te, a sok fejlõdõ ebihal várhatóan
júniusban fog átalakulásának végé-
re érni, így akkor ismét lesznek „bé-
kás napok” egy rövid idõre a tó kö-
rül, amikor megint közelebbrõl fi-
gyelhetjük meg eme védett álla-
tokat. 

(A mentésben a Mindszenty Ifjú-
sági Ház és a Domberdõ Termé-
szetvédelmi Egyesület tagjai és
számos civil segítõ vett részt.)

ÉRDEKESSÉGEK A MENTÉS SORÁN
KEVESEBB, DE TÖBB FAJTA BÉKA VONULT

A közelmúltban leszerelték az Aranyoslapnál március elején ki-
helyezett békaterelõ fóliát. Az idei mentés statisztikájáról kérdez-
tük a munkálatokat irányító dr. Illyés Zoltán biológus, természet-
védelmi szakértõt. 

A rendelési idõkön kívül a sür-
gõs szemészeti ellátást igénylõ
esetekben a páciensek hétfõtõl
péntekig 19 óráig, szombaton és
vasárnap 9–11 óráig a rendelõin-
tézet második emeletén a 222.
számú rendelõben vehetik igény-
be a sürgõsségi szemészeti ellá-
tást.

* * *
A kórház fõigazgatója, dr. Ha-

lász Gabriella arról tájékoztatta la-
punkat, hogy dr. Vattay Péter osz-
tályvezetõ fõorvos nyugdíjba vonu-
lása miatt az általános és érsebé-

szeti osztály vezetésére 2015. má-
jus 1-tõl  dr. Tüske György fõorvos
kapott megbízást a kiírásra kerülõ
pályázat elbírálásáig.  A központi
mûtõ munkájának irányítását dr.
Szalai Zoltán fõorvos végzi jelenle-
gi munkakörének megtartása mel-
lett. Dr. Al-Jalal Yahya Mohamed
osztályvezetõ fõorvos intézetbõl
történt távozását követõen kiírt pá-
lyázat elbírálásának eredménye-
ként a szájsebészeti osztály új ve-
zetõje dr. Erményi Imre. A megyei
kórház jelenlegi gazdasági igazga-
tója Mádl Andrea.

ELKÖLTÖZÖTT A SZEMÉSZET
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A KÓRHÁZBAN

A zalaegerszegi megyei kórház szemészeti osztálya a közel-
múltban a pózvai telephelyrõl az egerszegi Zrínyi úti telephelyre
költözött. A szemészet járóbeteg-szakrendelései a rendelõintézet
második emeletén kerültek elhelyezésre.

– B. K. –

– A Szombathelyi Egyházmegye
2016-ra Szent Márton jubileumi évet
hirdetett azon okból, hogy 316-ban a
mai Szombathelyen született a le-
gendás, mára a katonák védõszent-
jévé lett egyházi ember. Ezt az ünne-
pi évet vezette fel a mostani találko-
zó is – mondta Kürnyek Róbert plé-
bános, a gyermekek egyik kísérõje. 

– Miért Zalaegerszeg a hely-
szín?

– Évente felválta rendezzük Za-
laegerszegen és Szombathelyen a
ministránstalálkozót, így a zalaiak
és vasiak számára is egyformán
megközelíthetõ az esemény. A
Mindszenty-iskola ideális helyszín,
egyrészt mert egyházi fenntartású,
másrészt mert rendelkezik nagy tor-
nateremmel, tágas szabadtéri pá-
lyákkal. Az idén közel 200 gyermek
és fiatal vett részt a rendezvényen,
ahol a kisebbeket kézmûves-foglal-
kozások várták, a nagyobbakat hét-
próba. 

– Miért jó egy ilyen találkozó?
– A ministránsok nemcsak a hit-

tel ismerkednek jobban, hanem
egymással is. Látják, hogy nem
egyedül vannak ezzel a feladattal,
hanem más templomokban is mi-
lyen sok kortársuk szolgál. Jelenleg
nagycsoportos óvodástól 24 éves
korig vettek részt a találkozón. Kö-
zösségé válnak. Az együttlét a leg-
fontosabb ilyenkor, és hogy ne szé-
gyelljék ezt a szolgálatot. 

– Meddig marad meg a kapcso-
lat a fiatalokkal?

– Általában addig ministrálnak,
amíg a tanulmányok el nem szólítják
õket más városba. De a kapcsolat a
templommal és a hittel egy életre
szól. Egyébként kevésbé köztudott,
de felnõttként is ministrálhat valaki,
csak be kell kopogni ezzel a céllal.
Jelenleg erre egy példánk van. 

MINISTRÁNSTALÁLKOZÓ ZALAEGERSZEGEN
KÖZEL 200 GYERMEK ÉS FIATAL VETT RÉSZT AZ ESEMÉNYEN

Egyházmegyei ministránstalálkozó helyszíne volt a közelmúlt-
ban a zalaegerszegi Mindszenty-iskola. A rendezvényen közel
200 gyermek és fiatal vett részt. A hagyományos program köz-
ponti alakja az idén Szent Márton személye volt, a jövõ évi jubi-
leum jegyében.

KÖNYVBEMUTATÓ
Zalaegerszegi végrendeletek

1701–1826 I–II. címmel jelenik
meg Csomor Erzsébet levéltáros
kötete, a Zalai Gyûjtemény sorozat
legújabb, immár 77. számaként.

Az MNL Zala Megyei Levéltára,
és a Deák Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvár által közösen szervezett
könyvbemutatóra május 12-én, 17
órakor kerül sor a könyvtárban. A
szerzõvel Kiss Gábor, a házigazda
intézmény igazgatója beszélget.
Zalaegerszeg város régi levéltári
iratai között 712 darab írásos vég-
rendelet maradt fent a 18–19. szá-
zadból. A kötetben 384 dokumen-
tum kapott helyet, a legelsõ vég-
rendelet 1701-bõl származik.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Ifj. Sándor Dénes György önkor-
mányzati képviselõ 2015. május 14-én
(csütörtökön) 17.30 órakor lakossági
fórumot tart Bazitán, a közösségi ház-
ban.

ELMARAD A FOGADÓÓRA
Galbavy Zoltán önkormányzati

képviselõ 2015. májusi fogadóórája el-
marad. Szíves megértésüket kérjük!

Salamon Györgyi



– pet –

A könyv kinézetében hasonló
lesz, mint az elõzõ kettõ, felépí-
tésében pedig inkább az elsõ,
Csak semmi pánik címû kötethez
hasonlít majd, hiszen most
megint Kalmár „Kukás” János
grafikái egészítik ki a szöveget.

Ahogy Dodó mondja, a Betelt
pohár címet (mely az egyik vers
címe is egyúttal) mindenki úgy
értelmezi, ahogy akarja. Talán
pesszimistának tûnik tõle a kötet,
ám összességében nem az. Vi-

szont az tény, hogy vannak dol-
gok, amikbõl valóban elege van;
ahogy néha mindenki másnak is.
Többek között ezt a hangulatál-
lapotot is kifejezik a versek. A
szövegek ezenkívül hol ironiku-
sak, hol könnyedebbek, vicce-
sebbek, de szerelmes versek is
helyet kaptak a válogatásban.
Nem görcsösségbõl ír, hanem
mindig az élményeit, emlékeit,
aktuális hangulatait veti papírra.

A kötet annyiban formabontó,
hogy ezekbõl a versekbõl még
nem született egy dal sem –
mondja a szerzõ. Ez nem jelenti
azt, hogy írás közben nem gon-
dol a zenére: hogy adott esetben
például milyen tempóértékû szá-
mot írna belõle, esetleg mennyi-
re lágyat vagy gorombát. De
egyelõre nem akarja erõltetni a
zeneírást, hiszen ha egy-egy
szöveg megérik rá, hogy dal le-

gyen belõle, akkor úgy is azzá
válik.

A háromszáz példányban, jó-
részt magánkiadásban megjele-

nõ könyvet az önkormányzat is
támogatta, a nyomdai munkákat
pedig ismét Gura Béla csapata
végzi. A késõbbiekben sor kerül
kötetbemutatóra is, várhatóan a
Café Pelében.

5Kultúra

– B. K. –

A kialakult szokásnak megfele-
lõen az iskola apraja-nagyja sze-
repel ilyenkor, látványos jelmezek-
ben, színpompás, hangulatos

díszletek között. Nemcsak a diák-
ság érintett eme nagyszabású pro-
dukcióban, hanem a pedagógusok
is, rendezõként, a mûsor betanítói-
ként, díszletkészítõként illetve akik
a zenei alapokért vagy a pedáns

forgatókönyvû levezetésért felel-
nek. 

A sok hetes tervezés, próbák és
háttérmunka gyümölcseként létre-
jött három elõadás és egy díszelõ-
adás életû program az idén a „Nyi-
tott lapok” címet kapta. Témája pe-
dig a könyvek, azon irodalomból
válogatva, mellyel a gyermekek
zsenge vagy nagyobb korukban ta-
lálkoznak. Így egy óriás mesekönyv
legjellegzetesebb alakjai indították
a sort. Majd olyan klasszikusok kö-
vetkeztek, mint Misi Mókus dilem-
mái az örökké termõ fával, Sün Ba-
lázs és a testvéri szeretettörténete,
Lázár Ervin egyéni humorával át-
szõtt Négyszögletû Kerek Erdõ fi-
gurái, a kihagyhatatlan Ludas Ma-
tyi, János vitéz, az Egri csillagok és
a Kõszívû ember fiai. A mûvek kivo-
natai (Sün Balázs kivételével),
idõnként érdekes dramaturgiával
(Ludas Matyi néma Döbrögije, csu-
pán testbeszéddel elõadott karak-
ter), jól megválogatott dal- és nép-
dalbetétekkel, idõnként a gyerekek
hangszeres játékával, tánccal, nép-
tánccal kiegészítve tette kerekké a
mondandót, a könyvek, az olvasás
és az irodalom szeretetét. 

Az idei mûsor fõszervezõje,
mint sok éve mindig, Pesti
Lászlóné tanárnõ volt, aki lévén
könyvtáros és magyartanár, még
inkább szívéhez közelihez érez-
hette az elõadást. 

NYITOTT KÖNYV
AZ ÖTVÖS-ISKOLÁBAN

Két napon át nyitott könyvvé vált az Eötvös-iskola. Nem a leen-
dõ elsõsöket váró program okán, hanem a hagyományos Eötvös-
napok elõadásai alatt. A sok éve hagyományos, nagyszabású ün-
nepi mûsor témája ezúttal a könyvek világa volt.

– AL –

Péntek Imre kitért arra, hogy a
jubileum alkalmából a folyóirat bo-
rítója új fejléccel jelenik meg, ami
a visszajelzések alapján elfoga-
dottságot kapott. Az elsõ számba
igyekeztek némi kuriózumot mu-
tatni, a zalai, muravidéki szerzõk
mellett országos szerzõknek is te-
ret adni. Többek között megemlí-
tette Göncz László Ellenszélben
címû prózáját, amely a ’60–70-es
évekbeli idõket idézi, ahogy a „ju-
góból" érkezõ magyarokat nem
kellõképpen fogadták Lentiben.
Beszélt a Göcseji Múzeummal va-
ló együttmûködésrõl, melynek ré-
vén tanulmányok is megjelennek a
folyóiratban. Mint mondta, a kép-
zõmûvészeti blokk egy kicsit elto-
lódik az országos események felé,
melyek közlésével tartozásuknak
tettek eleget. Wehner Tibor írása a
száz évvel ezelõtt született Supka
Magdolna mûvészettörténész elõtt

tiszteleg, míg a másik elemzést a
Völgyi–Skonda-gyûjtemény válo-
gatott festménykollekciójának kiál-
lítása ihlette. 

Szemes Péter – folytatva az
ajánlást – arról beszélt, hogy a ta-
valy novemberi Mûvészet és politi-
ka. Kényszerhelyzetek és válaszok
a 20. századi magyar mûvészetben
címû tudományos konferencia elõ-
adásaiból összeállítást készítettek
a folyóirat elsõ számába. Ezek
egyike Kostyál László Mit? Kinek?
Hogyan? címû publikációja, mely
Kisfaludi Strobl Zsigmond példája
alapján azt vizsgálja, függetleníthe-
tõ-e egy hivatalos mûvész recep-
ciója a politikától. A tanulmány/kriti-
ka rovat a fõszerkesztõ-helyettes
két elõadásának anyagát („Mit akar
itt ez a kéz a számon?” valamint A
nyõgéri hegy krónikája) is közli.

Kaján Imre, a Göcseji Múzeum
igazgatója jelezte, a politika és a
mûvészet viszonyának elemzését
folytatni kívánják az idén. Ezen a

konferencián Zrínyi Miklósról (akit
ma, mint mondta, celebnek nevez-
nének) esik szó; az európai hírû tö-
rökverõ hõs és költõ hogyan gon-
dolkodott a politika és mûvészet
kapcsolatáról. Az igazgató beszélt
a 73 darab tárgyból álló, 3300 éves
bronzkincslelet jelentõségérõl is
(melyrõl az õ, valamint Ilon Gábor
és Straub Péter tollából is közöl
írást a Pannon Tükör). A területet,
ahol a három megyei lakos megta-
lálta a leleteket, idén tovább fogják
kutatni a szakemberek. 

Bence Lajos lendvai fõmunka-
társ hozzászólásában többek kö-
zött a Picasso-kiállítást ajánlotta fi-
gyelembe. A 47 eredeti grafika
szeptember 30-ig tekinthetõ meg a
lendvai várban. 

Szemes Péter végül jelezte,
hogy a következõ két lapszám pár-
huzamosan jelenik meg a június

eleji könyvhét alatt. A harmadikkal
régi adósságot kívánnak törleszte-
ni, ami teljes egészében Zrínyi
Miklós-szám lesz.

(...) hogy sikerült stabilitást,
folytonosságot teremtenünk. Hogy
ez mekkora teljesítmény a mai la-
bilis világban, nem (nekünk) kell
bizonygatni. A Pannon Tükör meg-
van, jelen van, s elérte a nagyko-
rúságot jelentõ húszéves évfordu-
lót – Van mit felajánlani a mara-
dandóságnak címû írásában véle-
kedik így Péntek Imre. 

ELÉRTE A NAGYKORÚSÁGOT
HÚSZÉVES A PANNON TÜKÖR KULTURÁLIS FOLYÓIRAT
Idén húszéves fennállást ünnepli a Pannon Tükör kulturális fo-

lyóirat, melynek ez évi elsõ száma a napokban jelent meg. A
Deák Ferenc Megyei könyvtárban Péntek Imre fõszerkesztõ és
Szemes Péter fõszerkesztõ-helyettes ajánlotta az érdeklõdõk fi-
gyelmébe.

– pánczélPetra –

Néhány rövid kérdéssel annak
jártunk utána, hogy Lukács Sán-
dor dalszerzõnek, Balogh Miklós
zalai politikusnak (DK) és Gecse
Péter alpolgármesternek (Fidesz)
mit jelent ma május else-
je.

Lukács Sándor zenész
1988 táján még a Techni-
kai Szünet duó tagjaként
írt dalt Május 1. címmel. A
számot azóta többféle ze-
nekarral és formációval is
játszotta, sõt az idei alsó-
erdei majálison is hallhat-
ta a közönség. A szerzõ
azt mondja, annak idején
az ihlette a dalt, hogy ren-
geteg fölösleges politikai
sallang kísérte az ünne-
pet. Szerinte ez akkor
sem jelentett többet annál,
mint ami most: egy vidám,
pihenéssel töltött napot,
amikor az emberek a
családdal vagy a kollégá-
ikkal elmentek a majálisra, ahol „it-
ták az ingyen sört, és sült kolbászt
is ettek” – idézte a dal egyik sorát
az énekes. Úgy látja, a dolgot nem
kell túlbonyolítani és új ideológiák-
kal megspékelni, maradjon ez to-
vábbra is egy olyan ünnep, amit
saját kedvük szerint töltenek el az
emberek.

Máshogy látja a helyzetet Ba-
logh Miklós nyugalmazott tanár, a
DK országos tanácsának tagja.
Sajnálja, hogy a május elseje jelle-
ge alapvetõen megváltozott. Úgy
látja viszont, hogy a baloldaliság
globális megújításával a munka
vagy munkavállalók ünnepét is új
alapokra lehetne helyezni. Szomo-
rúnak tartja, hogy május 1. nem
harcias, hanem amolyan „tingli-
tangli” ünnepként van most jelen,
pedig egyáltalán nem tartunk ott,

hogy ez egy boldog, önfeledt csa-
ládi szórakozást jelentsen. Nem-
csak Magyarországon vannak
gondok, hanem nemzetközi szin-
ten is: nõ a szegénység, a kiszol-
gáltatottság. A munkavállalók ér-
dekvédelmét pedig minden or-

szágban javítani kell. Thomas
Piketty francia közgazdász Tõke a
21. században címû sikerkönyvé-
re utalva elmondta: jó volna, ha a
21. század a szociális állam szá-
zada lenne, és összefogással, ér-
dekképviselettel lehetne tenni va-
lamit a vagyonok szélsõséges
koncentrációja ellen.

A politikus tisztában van azzal,
hogy a helyzet a szocializmus
éveiben se mûködött jól. A mun-
kásosztály ünnepe akkor túlzó volt,
épp ezért sokan most vagy viszo-
lyognak tõle, vagy nosztalgiával te-
kintenek rá. Most kellene, most le-
hetne valódi tartalommal megtölte-
ni az ünnepet! – fogalmazott.

Zalaegerszeg alpolgármestere,
Gecse Péter már annak a korosz-
tálynak a tagja, akik életkoruknál
fogva nem igazán kötõdnek május

elseje szellemiségéhez. Mint me-
séli, õ már csak kisdobos volt, mire
felsõ tagozatos lett, megtörtént a
rendszerváltozás, így úttörõvé már
nem avatták fel õket, és oroszt
sem kellett tanulniuk. A régi május
elsejékrõl és a felvonulásokról
csak nagyon halvány gyermekkori
emlékei vannak. Annál is inkább,
mert az általános iskola alsó osztá-
lyait Botfán végezte, így iskolai ke-
retek között nem is kapcsolódtak
be a városi ünnepségekbe.

Úgy látja, hogy az idõsebbek
körében – sokszor pártállástól füg-
getlenül – még érezhetõ egyfajta

nosztalgia és kötõdés az ünnep-
hez. Ez teljesen érthetõ is, hiszen
az akkori dolgozóknak egy-egy fel-
vonulás vagy majális tényleg igazi
közösségi ünnep, sõt élmény volt.
Összehozta a dolgozókat, kollégá-
kat egy lazább, kötetlenebb napra.
Szerinte ma már leginkább ideoló-
giától mentesen majálisoznak az
emberek. A lényeg azonban most
is a kikapcsolódáson, a közös csa-
ládi vagy baráti programokon, él-
ményeken van. A városban már
több program közül is választhat-
nak az emberek ezen a napon. Az
alpolgármester úgy érzi, hogy a
múltat és a jelent az Alsóerdõn
rendezett majális köti valamelyest
össze, hiszen évtizedek óta zarán-
dokolnak ki ilyenkor idõsek és fia-
talok az egykori napközistábor
környékére.

HOVÁ TÛNT MÁJUS 1. SZELLEMISÉGE?
A MUNKÁSMOZGALOM ÜNNEPÉBÕL CSALÁDI NAP LETT

Sör, virsli, ringlispil, vattacukor. Nagyjából ezekre asszociá-
lunk, ha május elsejére gondolunk. Az idõsebbekben persze van
némi nosztalgia is, az egykori felvonulásokkal kapcsolatban, de
alapvetõen mára nem sok minden maradt a munka (eredetileg
munkások) ünnepének szellemiségébõl. Vannak, akik szerint
igenis új alapokra lehetne helyezni a munkavállalók ünnepét, a
többség viszont úgy véli, hogy ez leginkább egy családdal, bará-
tokkal eltöltött szabadnap, és az is marad.

Május 1. a Széchenyi téren. (MNL Zala Megyei Levéltár)

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Május 8-án, délután 14 órakor tarjuk az Irodalmi kalandozások

megyei olvasásnépszerûsítõ levelezõ játékunk eredményhirdetését
és a játék indulásának 20 éves évfordulóját ünneplõ gálamûsorát. 
Helyszín: Dózsa György Tagiskola aulája. Meglepetésként egy
író adja át a díjazottaknak járó  jutalmat. Emellett színes mûsoros
összeállítással is készülnek a meghívott csapatok.

Kortárs írók kavalkádja címen május 7. és 28. között – a 14.
gyermekkönyvnapok elõfutáraként – több kortárs író is ellátogat a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba.
Május 7-én Turbuly Lilla Talált szív címû könyvét népszerûsíti alsó
tagozatosok számára a megyei könyvtárban 14 órától. Mesél fris-
sen megjelent Locsolókannából elefánt címû meseregényérõl is.

GYÉRES-FOLKKOCSMA
A TÁNCHÁZ NAPJÁN

2015. MÁJUS 9. (SZOMBAT) 18.00 ÓRÁTÓL
BOROSTYÁN PRESSZÓ (ZALAEGERSZEG, JÁKUM F. UTCA 1/B)
MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI NÉPZENE AKUSZTIKUS HANGSZEREKEN;

HAGYOMÁNYOSAN, SZABADON. MUZSIKÁL A GYÉRES-ZENEKAR:

Ferincz Adrienn – hegedû, ének Henczi Dávid – hegedû, gardon
Babos Attila – három- és négyhúros brácsa Simon Norbert –

nagybõgõ, tangóharmonika

Az este folyamán a muzsikálás mellett játékokkal, igény szerint
dal- és tánctanítással múlatjuk az idõt.

EMLÉKEK ÉS HANGULATELEMEK
ÚJABB KÖTETBE RENDEZTE VERSEIT DODÓ

Betelt a pohár címmel a napokban jelenik meg Dolgos „Dodó”
Péter legújabb, immár harmadik verseskötete. A dalszerzõ, éne-
kes (a Bazooka együttes frontembere) az elmúlt két-három év ter-
mésébõl válogatta ki azt a negyvenhét verset, melyek bekerültek
a könyvbe. Talán azért ennyi, mert õ is épp 47 éves – bár ahogy
meséli, nem tudatosan tervezte így a szerkesztést.

Dolgos Péter „Dodó”



6 Városháza

ALPOLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRA

MÁS IDÕPONTBAN
TOLVAJ MÁRTA alpolgármes-
ter a májusi fogadónapját a
szokott idõponttól eltérõen
május 19-én tartja
14.00–17.00 óra között a vá-
rosházán. Elõzetes bejelent-
kezés: 92/502-105

2015. május 11–12. (HÉTFÕ vagy KEDD):
Erzsébethegy, Vorhota, Ságod
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Csapási, Csillagfény, Fakopáncs, Flamingó,

Termál, Diófa, Fácános, Fûzfa, Hajnóczy, Mar-
tinovics, Orgona, Paperdõ, Patak, Pitypang, Ri-
gó, Ságodi 39-tõl, Szellõháti, Szilvás, Telekalja,
Tó, Tuboly László, Új, Vasvári Pál, Viola,

– Csonttetõ, Erzsébethegyi, Szõlõhegyi, Szirom,
Újhegyi, Virágszer,

– Gyík, Teskándi, Vorhotai, Völgyi, Kápolnaszer u.

2015. május 14–15. (CSÜTÖRTÖK vagy PÉN-
TEK): Kertváros Ny-i része (Göcseji és Köztár-
saság utak által bezárt terület)

AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Köztársaság u. páratlan oldala, Átalszegett,
Závodszky (volt Gorkij u.), Csendes, Liszt Ferenc,
Goldmark, Gyimesi, Vajda L., Erdész, Fejér Gy.,
Balassi B., Lehel, Napsugár, Mókus, Göcseji u. pá-
ros oldala, Alsóerdei u.

A lomtalanítást minden esetben reggel hét óra-
kor kezdik meg. Családi házas igénybejelentés fo-
gadása: 2015. május 7. csütörtök, és május 12.
kedd, 16.00-ig. Szállítási igényüket a közszolgálta-
tó által városrészenként meghatározott két gyûjtési
nap valamelyikére szíveskedjenek bejelenteni. A
további gyûjtési idõpontokról a késõbbiekben
adunk tájékoztatást.

FOLYTATÓDIK A LOMTALANÍTÁS

IMÁZSKUTATÁS ZALAEGERSZEGEN
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának felkérésé-

re imázskutatást végeznek a Pannon Egyetem munkatársai. A fel-
mérés során arra keresnek választ, miként gondolkodnak Zalaeger-
szegrõl a városban, illetve a városkörnyéken élõk. Sok más mellett
arra is kíváncsiak, milyen érzés zalaegerszeginek lenni, vagy, hogy
az itt lakók szerint, vajon hogyan vélekednek a zalai megyeszék-
helyrõl az ország más részein. 

Kérjük, az alábbi kérdõívek kitöltésével ossza meg velük véle-
ményét Ön is. (A kérdõív kitöltése anonim.)

A kérdõívek megtalálhatóak a www.zalaegerszeg.hu hírportál
Hírek, információk rovatban.

Köszönjük együttmûködésüket!

2015. MÁJUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2015. 05. 18. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2015. 05. 19. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2015. 05. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 05. 21. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2015. 05. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 05. 21. 13–16 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2015. 05. 11. 13–17 óra Liszt-iskola
2015. 05. 12. 7–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2015. 05. 13. 13–17 óra Eötvös-iskola
2015. 05. 14. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2015. 05. 11. 7–14 óra Ady-iskola
2015. 05. 12. 13–17 óra

Páterdombi SZK. 2015. 05. 18. 10.30–12 óra Páterdombi-iskola
Landorhegyi Ált. Iskola 2015. 05. 18. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2015. 05. 19. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2015. 05. 11. 7–13 óra Izsák-iskola

2015. 05. 12. 13–17 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2015. 05. 20. 13–17 óra Petõfi-iskola

2015. 05. 21. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2015. 05. 13. 7–14 óra Dózsa-iskola

2015. 05. 14. 13–17 óra
Deák–Széchenyi SZK. 2015. 05. 18. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2015. 05. 19. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK. 2015. 05. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2015. 05. 21. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2015. 05. 13. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

2015. 05. 14. 10–15 óra
Öveges József Ált. Iskola 2015. 05. 18. 13–17 óra Öveges-iskola

2015. 05. 19. 7–13 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2015. 05. 13. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 05. 14. 9.30–15 óra
Csány László SZK. 2015. 05. 13. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 05. 14. 9.30–15 óra
PÓTBESZEDÉS: 2015. MÁJUS 27. (SZERDA) 10–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7055; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

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

Meghívó
HOGY IS VOLT?

EGY GYÕZELEM FELEJTHETETLEN PILLANATAI

A RÉSZTVEVÕK SZEMSZÖGÉBÕL

A MAGYAR TELEVÍZIÓ

SZIVÁRVÁNY CÍMÛ KULTURÁLIS VETÉLKEDÕJÉNEK

1985-ÖS DÖNTÕJÉT, A FELKÉSZÜLÉS IZGALMAIT ÉS

A MINDENT ELDÖNTÕ MEGMÉRETTETÉS

EMLÉKEIT ELEVENÍTJÜK FEL.

VISSZAEMLÉKEZNEK:
BOGÁR IMRE, BÖHM GYÖRGY, DR. GYIMESI ENDRE,

DR. SZIGETHY ISTVÁN, 
DR. VÉRTÉNYI JENÕ, TÓTHMÁTYÁS LAJOSNÉ

IDÕPONT: 2015. MÁJUS 11. 11.00 ÓRA
HELYSZÍN:

HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ – NÉZÕTÉRI BÜFÉ

KÖSZÖNTÕT MOND:
BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER

A BARÁTI TALÁLKOZÓRA ÉS BESZÉLGETÉSRE

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

SZERETETTEL VÁRUNK!

50 ÉVE EGYÜTT
FELHÍVÁS

KEDVES HÁZASPÁROK!
Várjuk azon házaspárok jelentkezését, akik 2015-ben ünnepe-
lik 50. házassági évfordulójukat, és házassági esküjüket ünne-
pélyes keretek között fogadalommal szeretnék megerõsíteni.

A rendhagyó alkalomra
2015. JÚNIUS 5-ÉN (PÉNTEKEN) 17.00 ÓRAKOR KERÜL SOR

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS DÍSZTERMÉBEN.

A párokat Balaicz Zoltán polgármester „adja újra össze”.

Várjuk jelentkezésüket
2015. MÁJUS 8-IG A 06-30-401-0650-ES TELEFONSZÁMON.

130 ÉV 130 PERCBEN

– MÚLTUTAZÁS ZALAEGERSZEGEN
BELVÁROSI SÉTA MÁJUS 13-ÁN

13 ÓRAI KEZDETTEL
13 HELYSZÍNEN

13 PERCES PIHENÕVEL

A Egerszeg Fesztivál 2015 programjaként tartson velünk egy
rendhagyó múltutazáson! Zalaegerszeg idén ünnepli rendezett ta-
nácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulóját, melynek apropó-
jából Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Tourinfom-iroda sajátos hangulatú belvárosi túrát szervez a város
napján, május 13-án, szerdán. 

A barangolás 13 órakor indul a Polgármesteri Hivatal (Kossuth
Lajos u. 17–19.) elõtti térrõl. Az érdeklõdõket Gróznerné Németi
Piroska idegenvezetõ kalauzolja, aki a túra során az 1885 utáni
neves épületeket, tereket és szobrokat mutatja be. A résztvevõk a
program félidejében, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem épü-
letében – rövid pihenõ keretében – a 19. százai várost ismerhetik
meg dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg díszpolgára, városunk egy-
kori polgármestere elbeszélésében. A séta a Deák téren fejezõdik
be, a részvétel díjtalan.

Ízelítõül néhány téma, amelyet a program során érint a csoport:
1907 – felavatják az evangélikus templomot
1935 – befejezõdik a Kosztolányi úti villasor építése
1949 – beköltöznek a lakók a Pontházba
1985 – a Tulipános szökõkút avatása, és még sok más múltidé-

zõ kaland és esemény…

Viharos idõjárás esetén a „felfedezõ túrát” a Polgármesteri Hi-
vatal 101-es termében tartják meg a szervezõk, sajátos módon: az
idegenvezetõ régi és mai fotók bemutatásával kalauzolja az érdek-
lõdõket Zalaegerszeg múltjában. 

60 ÉV A PÁLYA

SZÉLÉRÕL
MÉRKÕZÉSEK, JELENETEK,
CSAPATKÉPEK, SZÖVETSÉGI

KAPITÁNYOK, NEVES EDZÕK

KIÁLLÍTÁS HORVÁTH JENÕ

ZTE-ARÉNÁBAN KÉSZÜLT

FOTÓIBÓL

1955–2015

Idõpont:
2015. május 6. 18.00 óra

Helyszín:
Hevesi Sándor Színház

– elõcsarnok

Köszöntõt mond:
BALAICZ ZOLTÁN

polgármester

A kiállítást megnyitja:
SZÕCS JÁNOS

válogatott játékos,
volt szövetségi kapitány

A kiállítás
2015. június 8-ig látogatható.

A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

MÁJUSI RENDEZVÉNYE

OKOS MÁRTON
ÚJSÁGÍRÓ LESZ A VENDÉGE

MÁJUS 7-ÉN 17.00 ÓRÁTÓL

A KLUB RENDEZVÉNYÉNEK

A GÖCSEJI MÚZEUMBAN.

Okos Márton 1989-ben ba-
rátjával gyalog tette meg az
utat Budapesttõl Párizsig,
hogy felhívja a figyelmet az
erdélyi magyarság sorsára.
E történetrõl szóló könyv a
helyszínen megvásárolható.
Iványi Ildikó, a klub vezetõje
beszélget vele.



Molnár Jázmin a Zalaszám-
ZAC fiatal futója a korcsoportjának
(U–14, 2002–2003) kiíirt 1000
m-es távot kevesellte, ezért egy
korcsoporttal feljebb (U–16 2000–
2001) az 5275 m-es távon állt rajt-

hoz. Magabiztos versenyzéssel ta-
valyi idejét 53 másodperccel meg-
javítva 21:27 perces idõvel végzett
az elsõ helyen, több neves osztrák
és magyar futóklub versenyzõjét
utasítva maga mögé.

Horváth Jázmin – szintén a
Zalaszám-ZAC versenyzõje – a kor-
csoportjának (U–12 2004–2005)
kiirt 1000 m-en versenyzett és a
második helyen ért célba 4:59
perces idõeredménnyel.

A Zalakerámia ZTE KK május
elsején este nagy küzdelemben
a bennmaradásért folytatott
küzdelemben a  play out elsõ –
zalaegerszegi – mérkõzésén
gyõzött a MAFC kosárcsapata
ellen. A két gyõzelemig tartó
párharcban így lépéselõnybe
került ellenfelével szemben –
köszönhetõen a csapat
egységének és Dzambics ki-
emelkedõ játékának.

Milos Sporar, a ZTE vezetõ-
edzõje így értékelt: – Szeretném
megköszönni a közönség bizta-
tását, erõt adott a játékosoknak.
A nézõk megtapasztalhatták a
csapat szellemiségét is. A máso-
dik félidõben játszottunk jól,
rákényszerítettük akaratunkat a
MAFC-ra. Nem történt más,
1-0-ra vezetünk. Szeretnénk Pes-
ten is nyerni.  

Mire e sorokat olvassák, már
lehet, el is dõlt, hogy városunk ko-
sárcsapata továbbra is az NB I-
ben léphet pályára. A szerdai mér-
kõzésnek ez a tétje, ha a MAFC
nyer, akkor harmadik, mindent el-
döntõ találkozóra szombaton 17
órakor Zalaegerszegen kerül sor.

A ZTE FC labdarúgócsapata
nem tudta megismételni elõzõ for-
dulóbeli játékát, késõn ébredt, és
simán kikapott a feljutásra esélyes
Gyirmóttól.

Eldõlt, hogy a Göcsej SK férfi
futsalcsapata az NB I-be jutásért a

másik két NB II-es csoportgyõz-
tessel az SZTE EHÖK SE (Közép-
csoport), ill. a Nyírgyulaj KSE

(Keleti-csoport) csapatával küzd
meg két-két (oda-visszavágó)
mérkõzésen.  

7Sport

Zalakerámia ZTE KK–MAFC
82-72 (17-13, 16-22, 25-17, 24-20)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Play out, elsõ mérkõzés. Zala-
egerszeg.

Gyirmót FC–ZTE FC 3-1 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Gyirmót.

ZTE FC–Bp. Honvéd 4-5 (2-2)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Rájátszás az NB I-be jutásért.
Zalaegerszeg.

Tarr Sprint Andráshida SC–Szepetnek SE 7-0 (4-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

– Kilenc éve országos
szinten lehetett pályázni
a MOB-nál, az irányítást
a Nemzeti Utánpótlás In-
tézet végezte – emléke-
zett a kezdetre Mátai Fe-
renc igazgató. – A pályá-
zóknak nagyon szigorú
feltételeknek kellett meg-
felelniük. Ezen a téren a
Landorhegyi-iskola jól állt. Két tor-
natermünk volt, de hozzánk tarto-
zott a Pais-iskola tanmedencéje is.
A szabadtéri létesítmények terén is
jól álltunk. Azt is nézték, hogyan áll
az iskola sportszakemberekkel. Itt
sem akadt gondunk. Vizsgálták,
hogy az intézmény milyen sikereket
ért el a diákolimpiákon és egyéb
versenyekben, s hány élsportoló
járt a Landorhegyibe. Név szerint
párat említenék a sorból: Lendvai
Miklós és Preisinger Sándor labda-
rúgók, Bodrogi Csaba kosárlabdá-
zó. A felsorolt feltételeknek megfe-
leltünk, így bekerültünk az orszá-
gos sportiskolai rendszerbe. Jelen-
leg 59 sportiskola mûködik orszá-
gosan. Közben teljesen a MOB égi-
sze alá kerültek a sportiskolák. In-
duláskor több mint hatvan iskola
tartozott a rendszerbe, de az ellen-
õrzések során több intézmény ki-
hullott a rostán. Örömmel tölt el,
hogy a Landorhegyinél mindent
rendben találnak. Bizonyítjuk, ná-
lunk tervszerû utánpótlás-nevelés
folyik.

– A beiskolázással nincsen
gondjuk?

– Az ország és a város sportsi-
kerei nagyban befolyásolják a je-
lentkezõk számát. Amikor Eger-
szegen jól megy az ismert sport-
ágak csapatainak, sportolóinak,
vonzó a sportiskola. A 2014–2015.
évi bajnokságokban nem tündököl-
tek a helyi csapatok, akad pár be-
töltetlen hely az elsõ osztályban.
Úgy vélem, szeptemberre, a kez-
désre betelik a létszám. Manapság

is nagy az érdeklõdés
sportiskolánk iránt.
– Milyen a képzés rend-
szere?
– Sokan úgy tudják, hogy
már az elsõ osztálytól
történik a szakosodás.
Nem így van, az elsõ 4
évben általános képzést
kapnak a tanulók. Fõleg

az alapsportágakkal ismerkednek
meg. A felsõ tagozatban dõl el,
hogy ki milyen sportágat választ.
Ötödik osztálytól kötelezõ egyesü-

leti tagnak lenni, és legalább heti 3
szakirányú edzésen részt venni. A
választható sportágak köre is szé-
lesedett. Igyekszünk igazodni az
igényekhez, a legújabb kedvenc az
akrobatikus rock and roll és a te-
nisz. Több sportág is bemutatót tart
nálunk, rendszeres vendégek a bir-
kózók, az ökölvívók már két hónap-
ja népszerûsítik a sportágat a
Landorhegyiben.

– Mára a MOB felügyeli a
sportiskolai képzést, de biztosít-
ja az anyagi forrásokat is?

– Teljes mértékben. A kezdéskor
30 ezer forint támogatást kaptunk
tanulónként. Mára differenciáltan
kapják a sportiskolák a pénzt. A
szempontok között szerepel pél-

dául, hogy található-e az intéz-
ményben uszoda. Belépett a min-
dennapos testnevelés is, emiatt az
elsõ négy évfolyamon kevesebb a
támogatás. A mindennapos testne-
velésnek még nincsenek meg tel-
jes mértékben a feltételei. Azt taná-
csolom a kedves szülõknek, ha
gyermekük életében fontos szere-
pet szánnak a sportnak, minden-
képpen a sportiskolába járassák.

– Egyértelmû céljuk to-
vábbra is bent maradni a rend-
szerben?

– Természetesen. Ennek leg-
fontosabb feltétele, hogy az orszá-
gos versenyeken, diákolimpiákon
jól szerepeljünk. Eddig sem okozott
gondot számunkra ennek teljesíté-
se, a jövõben sem lesz másképp.

Javában zajlanak jelenleg az orszá-
gos diákolimpiai döntõk. Örömmel
mondom, már van bajnokunk, és
több sportágban is jól állunk. Válo-
gatott sportolóval is endelkezünk,
Dienes Mátyás atléta rövidesen
nemzetközi szinten képviseli isko-
lánkat. Már említettem, de nem tu-
dom eleget hangsúlyozni, hogy a
sport társadalmi megítélése is óriá-
si szerepet játszik a beiskolázás so-
rán. Nagyon fontos tényezõ, hogy
az sportiskolákból kikerülõ sporto-
lók valójában példaképek legyenek
az utánuk következõk számára. Bí-
zom abban, hogy a Landorhegyi-
ben folyó színvonalas munka soká-
ig vonzó lesz a szülõk és gyermeke-
ik számára.

KILENC ÉVE ÁLLJÁK A VERSENYT
SZÍNVONALAS UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS A LANDORHEGYIBEN
A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskolában lassan tíz éve

vezették be a sportiskolai rendszerû képzést. Az intézményben
teljes mértékben adottak voltak a képzés feltételei, s korábban is
több élsportoló került ki tõlük. A sportiskolai rendszer bevezeté-
se minõségi ugrás volt az utánpótlás-nevelõ tevékenységükben. 

– Több mint tíz éve,
2004 óta vagyok a
ZKSE elnöke – emléke-
zett a kezdetre Horváth
Szabolcs. – Rám szállt
az elnöki funkció, az
elõttem lévõ vezetõ rám
hagyta a klubot. Sokat
nem gondolkodhattam,
lelkesen belevágtam.
Nem esik nehezemre,
szeretem intézni az egyesület
ügyes-bajos dolgait, a versenyek
szervezését. 

– Az elnöksége alatt milyen
eredményekre büszke legin-
kább?

– Hosszan lehetne sorolni.
Szinte minden versenyrõl elho-
zunk egy-egy érmet. Többen a vá-

logatottságig is eljutot-
tak, Husz Mátyás volt
az elsõ fecske, õ már
visszavonult. Jelenleg
a legjobb versenyzõnk
Palumby Zsombor, kor-
osztályos válogatott vi-
lágbajnokságon. Világ-
kupa-viadalokon is elin-
dult már és jól is szere-
pelt. Rajta kívül Cséri

Szilvia, Németh Gábor teljesítmé-
nye érdemel említést. Hangsú-
lyozni szeretném, az említett spor-
tolókkal messze nem teljes a lista. 

– A kerékpáros sportág mely
szakága honos a ZKSE-nél?

– A mountain bike különbözõ
változataiban indulnak verseny-
zõink.

– Egy kis egyesületnél az
egyik legfontosabb feladat az
utánpótlás-nevelés.

– Van egy 30–35 fõs csapatunk,
akikkel mintegy fél éve kezdtünk
foglalkozni. Rövid idõ alatt már fi-
gyelemre méltó eredményt értek el.
A területi diákolimpián 15-bõl 11-en
szereztek érmet, ami mindenkép-
pen figyelemre méltó. A felnõttek kö-
zül mintegy húszan versenyeznek, a
többiek saját szórakozásukra kerék-
pároznak a klub keretei között.

A költségvetésük mibõl áll
össze? A város támogatja a
ZKSE-t? 

– Természetesen vannak szpon-
zoraink, és a város is támogatja mû-
ködésünket. Úgy látszik, a támoga-
tók és az önkormányzat is értékeli a
nálunk folyó utánpótlás-nevelést.
Egy új rendszert is be akarunk ve-
zetni, létrehoztuk a ZKTSE-t, ame-
lyet a Zöld Irány Egyesülettel mû-
ködtetünk. Itt egyértelmûen az után-
pótlás nevelése a cél. A tehetségek
idõvel átkerülnek a ZKSE-be.

CSÖNDBEN, EREDMÉNYESEN
NEM ESIK NEHEZÉRE A ZKSE IRÁNYÍTÁSA

Zalaegerszeg sportpalettájának egyik üde színfoltja a Zalaeger-
szegi Kerékpáros Sportegyesület. A képzeletbeli elnöki székben
Horváth Szabolcs ül, aki civilben is a kerékpárok világában van
otthon, ugyanis egy ilyen boltban dolgozik. Egy csomag átvétele
és egy vevõ kiszolgálása közben ülünk le a bolt sarkába beszél-
getni.

EGERSZEGI

BIRKÓZÓK ITTHON

ÉS KÜLFÖLDÖN
Nemzetközi birkózó rangsor-

versenyt rendeztek Miskolcon a
kadet korosztály részére.

A nõk mezõnyében több mint
féléves kihagyás, szalagszaka-
dás, felsõ légúti betegség után
szõnyegre lépett Csapó Krisztina,
a Zalaegerszegi Birkózó SE ver-
senyzõje. Az elsõ mérkõzését
megnyerte, a második körben ki-
kapott Németh Annától, a dorogiak
válogatottjától, utána egy szlovák
versenyzõtõl, s végül a 60 kilósok
mezõnyében az 5. helyen zárt.

Karcagon rendezték meg a
diák II. kategóriájú (2004–2005)
kötöttfogású Kurucz István emlék-
versenyt, amelyen 227-en indul-
tak. A 46 kilósok mezõnyében
Kajdi Kristóf (ZBSE) elsõ mérkõ-
zésén kikapott a késõbbi gyõztes-
tõl. Utána mindkét találkozóját tus-
sal nyerte, és bronzéremmel zárt.

A 58 kilóban induló Farkas
Benjámin az elsõ két összecsapá-
sát tussal nyerte, a fináléban egy
ferencvárosi sportolótól kapott ki,
és ezüstérmes lett.

EUROPTEC ZÚK-ÉREMESÕ
GYÕRBEN

Harmadik alkalommal rendezték meg a Gyõr Open úszó-
versenyt, ahol nagyszerûen szerepeltek a EuropTec ZÚK ver-
senyzõi. Az egerszegiek hét arany-, hat ezüst- és három
bronzérmet szereztek.

Matyasovszky Dalma 100 m háton 1:05,31-es, 200 m háton
2:15,97-es idõvel lett aranyérmes, aki eredményei alapján a magyar
csapat tagjaként utazik – Horváth Csabával, edzõjével – a Bakuban
megrendezésre kerülõ Európai Játékokra. Szabó Rajmund 400
gyorson (4:25,34) végzett az elsõ helyen. Betlehem Dávid négy
számban végzett az élen. Eredményei: 1500 m gyors: 18:22,79,
100 m hát: 1:12,41, 400 m gyors: 4:47,66, 50 m pillangó: 0:31,98.

Ezüstérmesek: 100 m pillangón Büky Erdõs Rozita (1:08,43),
Büky Erdõs Norbert (100 m hát: 1:03,30, 50 m pillangó: 0:27,25),
Betlehem Dorka (400 m gyors: 4:55,01), Gergye Ákos (400 m
gyors: 5:02,35), Gergye Milán (400 m gyors: 5:05,29).

Bronzérmet szerzett 100 m háton: Szabó Rajmund (1:03,38),
400 m gyorson: Büky Erdõs Norbert (4:42,47). 50 m pillangón: Bet-
lehem Dorka (0:34,35).

* * *
Székesfehérváron a 8–11 éves korosztály részére rendeztek

úszóversenyt. Az EuropTec ZÚK versenyzõinek jobb eredményei.
50 m gyors: 3. Paksa Borbála 0:48,33. Dóra Csepke 50 m mellen
(0:55,82), 50 gyorson (0:43,32) egyaránt a 7. helyen zárt, Molnár
Noel 200 m vegyesen 3:01,12 idõvel 4. lett, Horváth Iván 100 m
mellen 1:43, 16 idõvel nyolcadikként ért célba. A ZÚK 4x100 m
gyorsváltója a fiúknál 5:31,93-mal, a ZÚK nõi váltója ugyanebben
a versenyszámban 6:02,06 idõvel egyaránt a 4. helyen zárt. 

SPORTESEMÉNYEKRÕL – RÖVIDEN

BIRKÓZÓSIKER

AZ OB-N
Szigetszentmiklóson ren-

dezték meg kötöttfogásban a
felnõtt birkózók országos baj-
nokságát.  A versenyen a  Za-
laegerszegi Birkózó SE két
sportolója is  szõnyegre lépett. 

A 48 kilós nõk mezõnyében
Kõrösi Kitti remekelt és  aranyér-
mes lett.  Két ellenfelét tussal,
kettõt technikai tussal vert,  bizto-
san lett magyar bajnok. 

A férfiaknál elõször szerepelt
a felnõttek mezõnyében Tompa
Miklós, a tehetséges birkózó  71
kilóban  az 5. helyen zárt.

KÕRÖSI ARANYÉRMES

FUTOTTAK EGYET A LÁNYOK
MOLNÁR JÁZMIN AZ IDÕSEBBEK KÖZÖTT IS GYÕZÖTT BLUMAUBAN

Május elsején az ausztriai Bad Blumauban rendezték a nagy tö-
megeket vonzó 15. Futófesztivált. A termálfürdõjérõl híres telepü-
lésen közel ezren neveztek a különbözõ versenytávokra.



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

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!
KEGYELETI SZOLGÁLAT

VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.                              

Tel.: 92/900-036 Fax:  92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2015. május 28., június 25.

Kék zsák: 2015. május 29., június 26.

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


