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A helyi érték

– Bánfi Kati –

Újra kell éleszteni az õsi ösztö-
nöket, az önmagába és a babába
vetett bizalmat az anyának, s ki kell
alakulni a társadalmi szokásrend-
nek is. Ez is egy születés. A „vajú-
dás” alábbi történetében minden
érintettnek megvan a maga igaza. 

Anyakönyvezési probléma miatt
találkoztam a család történetével,
akik harmadik gyermeküknek adtak
életet a közelmúltban otthonukban.
Mivel a második gyermekük is ott-
hon született három évvel ezelõtt,
az akkori jogállásnak megfelelõen
nyilatkoztak a szülés tényérõl.

Közben azonban, 2014 júliusá-
ban módosult az erre vonatkozó
rendelet, s ma csak szakorvosi,
utólagos igazolás alapján lehet
anyakönyveztetni az intézeten kí-

vül, felelõs személy jelenléte nélkül
világra jött gyermeket. Itt kezdõdik
a patthelyezet, mikor az orvosnak
olyan eseményt kell igazolni, amin

nem volt jelen, az anyakönyvezetõ
kellõ igazolás hiányában nem
anyakönyvezheti a babát, az ott-
honszülést választók pedig éppen

önmagukban bízva, szakorvos nél-
kül kívánják megélni az új élet cso-
dáját. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

AZ OTTHONSZÜLÉS ÉS AZ ÉREM OLDALAI
SZIGORÚAN ELÕÍRT AZ ANYAKÖNYVEZÉSI FOLYAMAT

Otthonszülés. Ma már (ma még) ritka, de az úttörõk áldozatai-
nak köszönhetõen újra legális. A bátrak, fõként a természet felé
visszaforduló értelmiség elsõ lépései a túlszabályozott civilizá-
cióból. 

A rendezvényen elhangzottak
szerint a zalai rendfenntartók az
elmúlt év fõbb feladatait és kiemelt
célkitûzéseit megfelelõ szakmai
munkával és helytállással teljesí-
tették. Az állomány hatékonysága
miatt a megye kiváló minõsítést
kapott az országos fõkapitánytól.

Az elmúlt év rendõri tevékeny-
ségét dr. Sipos Gyula rendõr ve-
zérõrnagy, a Zala Megyei Rendõr-
fõkapitányság vezetõje értékelte.
Mint fogalmazott, nemcsak a bûn-
cselekmények száma csökkent,
de az ügyek feldolgozásának ideje
is felgyorsult. Emellett kiemelte,
hogy a megyében 25 százalékkal
nõtt a rendõri jelenlét, melynek kö-

szönhetõen a közterületeken elkö-
vetett bûncselekmények száma is
csökkent. Noha a megye közleke-
désbiztonsági helyzete javult, a
leggyakoribb baleseti ok továbbra
is a sebesség helytelen megvá-
lasztása. A fõkapitányság vezetõje
hozzátette: tavaly 3-ról 7-re nõtt a
regisztrált emberölések száma,
ennek ellenére felderítésük és
nyomozási eredményességük 100
százalékos volt.

A tájékoztatón szó esett még a
megye határszakaszaira neheze-
dõ migrációs nyomásról. Mint ki-
derült, a rendõrök ezt a feladatot is
hatékonyan és eredményesen lát-
ták el. 

A belvárosban óránként 360 fo-
rintot kell fizetni a várakozásért. A
tarifa a parkolóházban a legol-
csóbb, ahol csupán 240 forint a díj
óránként. Hasonlóan kedvezõ
összegért, havi 2000 forintért lehet
várakozni a Munkaügyi Központ
mögött is. Zónától függetlenül, a
városban évek óta sehol sem
emelkedtek az árak. A lakossági
igények kiszolgálása érdekében
az önkormányzat 58 új parkolóhe-
lyet létesített a Petõfi-iskola és az
óvoda mögötti területen tavaly. Eb-
bõl 31 fizetõs, a többin 20 percig

ingyen lehet várakozni. Hasonló
kedvezményeket és parkolóbõví-
téseket a város több pontján is ter-
vezünk, így különösen a kórház és
a piac mellett.

Zalaegerszegen a térszíni fize-
tõ-parkolóhelyek négy zónára van-
nak felosztva. Ebbe a rendszerbe
a belvárosi Csipke-parkolóház
nem tartozik bele.

NEM EMELKEDTEK
A PARKOLÁSI DÍJAK

2016. január 1-tõl sem emelkedtek a parkolási díjak Zalaeger-
szegen. Így a szolgáltatást már két éve változatlan áron lehet
igénybe venni. Az autósok többsége a belvárosban parkol, ezért
a jövõben a központi várakozóhelyeket is bõvítik.

ÉVÉRTÉKELÕ A RENDÕRSÉGEN
FÕ A BIZTONSÁGÉRZET

Zalában 14 százalékkal csökkent a regisztrált bûncselekmé-
nyek száma az elõzõ évihez képest. Többek között ez derült ki a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság szerdai évértékelõ értekezle-
tén, melyen Papp Károly rendõr altábornagy, országos rendõrfõ-
kapitány is részt vett.

– V. Zs. –

Ezzel kapcsolatban a képviselõ
Orbán Viktor miniszterelnököt kér-
dezné arról, hogy a megállapodás-
ban lefektetett útfejlesztési tervek
jelenleg milyen stádiumban van-
nak, valamint érdeklõdött a konk-
rét munkafolyamatokról is. Kérdé-
seire Balaicz Zoltán polgármester
részletes választ adott, amit Pete
Róbert elfogadott. A jelenlegi hely-
zetrõl elhangzott:

A nyomvonal tekintetében a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
kiadta a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt-nek, hogy az erre vo-
natkozó környezetvédelmi hatás-
tanulmányt végeztesse el. Nyilván
ezek nem látványos folyamatok,

kevésbé érzékelhetõek. A környe-
zetvédelmi hatástanulmány de-
cemberben elkészült, a javaslat
szerint a nyomvonalon megépíthe-
tõ a beruházás. Ezt követte az épí-
téshez kapcsolódóan a tervezõ-
nek a közbeszereztetése, ez szin-
tén elindult decemberben, remél-
hetõleg márciusra meglesz, ki ter-
vezheti az utat. Miután ez eldõlt, a
kormány feladata, hogy ehhez a
költségvetést biztosítsa. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ Zrt. elõzetes becslése alap-
ján a beruházás, ami három jelen-
tõs szakaszt érint – a nagykapor-
naki elkerülõt, a zalacsányi elkerü-
lõt és a Hévíz valamint az M7-es
közötti szakasz kétszer kétsávos
kiépítését – összességében mint-

egy 90 milliárd forint fejlesztési for-
rást igényel. Ez vagy nemzeti for-
rásból kell, hogy rendelkezésre áll-
jon, ebben az esetben a kormány-
nak be kell nyújtania a parlament
elé, és errõl valamikor 2016 nyarán
kell szavazni, hogy bekerüljön az
összeg a 2017-es költségvetésbe.
A másik lehetõség, hogy az úgyne-
vezett IKOP-os forrási listára kerül,
ez az az operatív program, ami a
közlekedési és infrastruktúra-fej-
lesztésekhez kapcsolódik.

Jelenleg ez a helyzet – fogal-
mazott Balaicz Zoltán, hozzátéve
– amint a közbeszerzés lezárul, és
megvan, ki tervezteti a beruhá-
zást, onnan több hónapos folya-
mat maga a tervezés.

Pete Róbert válaszában azt
mondta, a kérdõjel még mindig ott
van, hogy 2018-ra bekapcsolódik-e
a város a gyorsforgalmi úthálózat-
ba. Arra kérte a polgármestert, hogy
„tartsa rajta a kezét, szemét, hogy a
90 milliárd forint bekerüljön a 2017.
évi központi költségvetésbe.

A 76-OS FÕÚT FEJLESZTÉSÉRÕL KÉPVISELÕI KÉRDÉSRE VÁLASZOLT BALAICZ ZOLTÁN

LEHET-E TARTANI
A HATÁRIDÕT?
LEHET-E TARTANI
A HATÁRIDÕT?

A városi közgyûlés legutóbbi ülésének elején Pete Róbert
(Jobbik) képviselõ a 76-os fõút kétszer kétsávos forgalmi úttá fej-
lesztésével kapcsolatban tett fel kérdést. A Modern Városok
Program keretében ugyanis megállapodás született arról, hogy
Zalaegerszeg 2018-ig bekapcsolódik a meglévõ autópálya-háló-
zatba. 
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Életének 80. évében elhunyt
Boda László nyugalmazott ag-
rárszakember, a Zala Megyei
Idõsügyi Tanács elnöke, a Zala-
egerszegi Városvédõ Egyesület
alelnöke és a Városesztétikai
Társaság (VÁRTÁR) ügyvivõje.
A hírt szomorúan és értetlenked-
ve fogadta szerkesztõségünk,

hiszen néhány hete még telefo-
nált: a Liszt-iskola mellett nem-
rég ültetett facsemetéket valakik
eltörték...

Rendszeresen jelentkezett
hasonló hírekkel, legyen szó a
zöldfelületek vagy az épített
örökség védelmérõl. Ruhagyár,
Balaton Szálló és más üresen
álló épületek sorsa, a kórház
melletti fasor és a Dísz téri platá-
nok megóvása (ez utóbbi nem
sikerült), a Mérlegház elbontá-
sa, helyi védettség alatt álló
épületek szakszerû felújítása...,
talán ezek voltak az elmúlt évek
leggyakrabban felmerülõ problé-
mái. Nemcsak a városkép esz-
tétikusabbá tétele érdekében
dolgozott, hanem szûkebb lakó-
helyérért, Csácsért is. Kezde-
ményezte többek között a
csácsbozsoki városkapu tájképi
rendezését, ennek érdekében

2011-ben egy ötletpályázatot is
meghirdetett a VÁRTÁR. Né-
hány hónapja pedig sikerült
megmentenie a csácsbozsoki
gömbkõris fasort. Az önkor-
mányzattal és az áramszolgálta-
tóval egyeztetve elérte, hogy a
fák védelme érdekében két mé-
terrel magasabb villanyoszlopo-
kat helyezzenek ki.

Alelnökként és ügyvivõként
afféle közvetítõ szerepet töltött
be a civil szféra és az önkor-
mányzat, valamint a civilek és a
lakosság között is. A tájékozta-
tást és a nyilvánosságot fontos-
nak tartotta; mindig hangsúlyoz-
ta, hogy a közönyösség ellen
csak úgy tehetnek a városvédõk
valamit, ha a helyi értékekre, il-
letve azok megõrzésére folya-
matosan felhívják a lakosság fi-
gyelmét. Ha kell, látványos ak-
ciókkal: ilyen volt például a Bala-
ton Szálló lépcsõjének lesöpré-
se, valamint a kivágás elõtt álló
Dísz téri platánok „becsomago-
lása”.

Bár volt vitája a városveze-
téssel és más hivatalos szervek-
kel, munkáját mégis elismerték.
Rendszeresen részt vett például
az építészeti-mûszaki tervta-
nács ülésein, a város fõépítésze
pedig rendszeres vendége volt a
VÁRTÁR üléseinek. Az önkor-
mányzat 2013-ban Zalaeger-
szegért Díjjal tüntette ki aktív
közéleti munkásságáért.

Boda Lászlót február 16-án
helyezték örök nyugalomra a
Göcseji úti temetõben. A szer-
tartáson dr. Kostyál László mû-
vészettörténész, a Göcseji Mú-
zeum igazgatóhelyettese mon-
dott búcsúbeszédet, megemlé-
kezve Laci bácsi életútjáról,
egyesületi munkájáról és párat-
lan vitalitásáról. Ahogy mondta:
bár most belépett egy ajtón a
másvilágba, szellemisége örök-
re velünk marad...

BÚCSÚ BODA LÁSZLÓTÓL
AZ ESZTÉTIKUS VÁROSKÉPÉRT DOLGOZOTT

Egyszer sikerült legyõznie a betegséget, másodszorra
azonban a betegség gyõzte le õt. Energiája és agilitása – me-
lyet sok fiatal is megirigyelhetett volna – szinte a végsõkig ki-
tartott. Utolsó pillanatig intézte az idõskorúak ügyeit és a vá-
rosvédõ egyesület aktuális feladatait.

A sebtében összecsapott,
rossz minõségû tankönyvek vagy
épp a tanárok és a tanulók túlter-
heltsége ellen jogosan emel szót a
hazai pedagógustársadalom – fo-
galmazott sajtótájékoztatóján Ben-
ke Richárd.

Mint elmondta: a gondok a Klik
létrehozása óta szaporodnak. Az
elmúlt hónapokban sorra kerültek
napvilágra botrányok arról, hogy a
Klik nem fizette ki az óraadókat, az
utazási költségtérítésekkel hóna-
pokat késtek, tehetséggondozó
programokat kellett leállítani a
fenntartó hibájából, és olyan köz-
beszerzést alkottak meg, amelyek
bizonytalanságot és méltatlan
helyzeteket eredményeztek az is-
kolákban.

A problémák megoldásához

kormányzati szándékra lenne
szükség, ami viszont hiányzik – hi-
szen maga Orbán Viktor nyilatkoz-
ta, hogy jó az irány. Egyeztetés
ugyanakkor van, de ezeket még
azelõtt kellett volna lefolytatni, mi-
elõtt végigvertek a rendszeren
olyan alapvetõ változtatásokat,
mint a Klik létrehozása, a tan-
könyvpiac érthetetlen korlátozása
vagy például a pedagógusok mi-
nõsítési rendszerének bevezeté-
se. Olyan problémák adódtak te-
hát, amelyeket a kormány saját
maga idézett elõ…

A köznevelés problémáit is
érinteni fogja az a Valódi Nemzeti
Konzultáció, amelyet a 2016-os
évben a szakmával és az embe-
rekkel is folytat a Jobbik – tette
hozzá a párt politikusa.

A hazai tanári, tanítói kar a minõségi oktatáshoz megfelelõ kö-
rülmények eléréséért küzd – ezért vonultak utcára a pedagógu-
sok. S nem pedig a béremelésért, ahogy azt a Fidesz szándéko-
san félremagyarázza. 

JOBBIK: A KLIK ELLEN

A Zalaegerszegi Járásbírósá-
gon annak a 30-as éveiben járó
férfinek a tárgyalása kezdõdik, akit
azzal vádoltak meg, hogy 2012 jú-
liusában valamint 2013 márciusá-
ban egy internetes csevegõprogra-
mon nõi nevet megadva regisztrált,
s kapcsolatba lépett egy 9, illetve
egy 13 éves kislánnyal. Arra kérte
õket, hogy webkamerán keresztül
mutassák meg magukat neki mez-
telenül. A vádlott errõl digitális ké-
peket készített, amelyeket számí-
tógépén egy jelszóval védett fájl-
ban mentett el. Ezt találta meg ké-
sõbb egy házkutatás során a nyo-
mozóhatóság.

Ugyanezen a napon egy külföldi
állampolgárságú vádlott áll a bíró-
ság elõtt hasonló vád miatt. A kül-
földi férfi egy zalai településen ren-
delkezik ingatlannal, ahol évente
hosszabb-rövidebb idõt tölt. A tele-

pülésen élõ fiataloknak alkalman-
ként édességet, ruhanemût vásá-
rolt, majd a lányokat az új ruhájuk-
ban le is fotózta házának udvarán.

Egyik alkalommal két gyermek-
korú lány felkereste lakásán a vád-
lottat, hogy tõle pénzt kérjenek. A

férfi a tudtukra adta, ha pénzt sze-
retnének, akkor engedniük kell,
hogy ruhátlanul fotózza le õket. A
két lányt aznap felsõruházat nélkül,
másnap viszont már alsónemûben
fotózta le. A gyerekeknek tízezer-
tízezer forintot adott, akikrõl 78 da-
rab fotó készült. Lakossági bejelen-
tés alapján vonult ki a vádlotthoz a
rendõrség. A szakértõi vizsgálatok
megállapították, hogy fotókon és vi-
deókon szereplõk közül legalább

90 személy 18 év alatti, s ebbõl 24
fiatalt kihívó, a nemi vágy felkelté-
sére irányuló módon ábrázol a fel-
vétel.

A közösségi portálok veszélyei-
rõl a rendõrség bûnmegelõzési
egységének munkatársai felvilágo-
sító elõadásokat tartanak diákok-
nak. Van tehát segítség, hogy fel-
hívják a gyerekek figyelmét az
ilyen helyzetekre és útmutatást ad-
janak.

Az elismerést többek között
az is kiváltotta, hogy január vé-
gén kora este egy elkövetõ a
zalaegerszegi Zrínyi utcában
lévõ dohányboltban az alkalma-

zottat egy késsel megfenyeget-
te, majd a bevétel átadására
kényszerítette. A személy a
helyszínrõl elmenekült. A zala-
egerszegi rendõrök gyors és

hatékony intézkedésének kö-
szönhetõen az elkövetõt fél na-
pon belül elfogta.

Dr. Tóth László bizottsági el-
nök elõterjesztésében leszögez-
te: a fenti eset is jól mutatja, hogy
városunkban a közbiztonság szi-
lárd, évrõl évre javuló tendenciát
mutat. A közelmúltban több vá-
rosrészt érintõ lakásbetörések el-
követõit szintén rövid idõn belül
felderítette a kapitányság a pol-
gárõrökkel és a közterület-fel-
ügyelettel közösen.

KÖSZÖNET A RENDÕRSÉGNEK
Az egerszegi közgyûlés legutóbbi ülésén elismerését és köszö-

netét fejezte ki a zalaegerszegi rendõrkapitányság vezetõjének, a
kapitányság személyi állományának a város közbiztonsága érde-
kében tett erõfeszítéseikért, a gyors és hatékony fellépésért.

GYERMEKPORNOGRÁFIA A BÍRÓSÁG ELÕTT
A KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK VESZÉLYEIRÕL

A zalai bíróságok február 23-án (lapunk megjelenésének nap-
ján) két, gyermekpornográfia bûntettével vádolt személy ügyét
tárgyalta. Az esetekrõl dr. Beznicza Árpád, a Zalaegerszegi Tör-
vényszék sajtószóvivõje tájékoztatta szerkesztõségünket.

Kockafesztre, legókiállításra
várták az érdeklõdõket a hétvé-
gén a Keresztury VMK-ba. A vi-
lágot 1932 óta meghódító mû-
anyag építõjáték története is
megismerhetõ volt az esemé-
nyen, így a neve, mely a „leg
godt!” azaz, „játssz jól!” elne-
vezés rövidítése. A rendezvé-
nyen játszani is engedtek, bár a
prímet a látvány vitte.

– b. k. –

A VMK elõtti lépcsõsorig kígyó-
zott a sor már a nyitás elõtt, aztán
meg folyamatosan. A vártnak
megfelelõen nagy volt az érdeklõ-
dés a rendezvényre, mely az in-
tézmény új vezetése családbarát
programjainak felvezetõje is volt
egyben. 

– Komoly újítások láthatók a
VMK életében, ezek közé tartozik
ez a kiállítás, mely még nem volt
látható Zalaegerszegen, sõt Zalá-
ban sem. A családoknak, gyere-
keknek sokáig emlékezetes lesz –
mondta köszöntõjében Makovecz
Tamás, az önkormányzat oktatási,
kulturális, ifjúsági és sportbizottsá-
gának elnöke, majd röviden ismer-
tette a legó létrejöttének, fejlõdé-
sének történetét. Ez utóbbi a kiállí-
tás részeként is olvasható volt, bár
érthetõ okból a tömeg a közel 20
terepasztal körül tolongott. Itt a
fantáziavilág és a történelmileg hi-
teles csatajelenetek, híres építmé-

nyek, városrészletek, vasútállo-
más, különbözõ közlekedési esz-
közök, tuningmûhely váltották egy-
mást. A 30–40 éves építõrészek
mellett ott voltak a legújabbak, a
mozgást is lehetõvé tevõ elemek
(vonat, labdaszelektáló). A kiállítók
között volt egy zalai fiatal is, Török
Tamás, aki többek között robotot
épített. 

Nemcsak a terepasztalok több
tízezer darabja vonzotta a gyere-
keket, hanem a különbözõ korosz-
tályoknak szánt játékszobák több
kosárnyi építõkockái, ahol apával,
anyával, testvérrel, ismerõssel
vagy ismeretlennel lehetett együtt
alkotni. Izgalmakat ígértek az in-
teraktív játékok, valamint a börze

és vásár, ahol a saját kollekciót le-
hetett bõvíteni. 

A rendezvény a budapesti
Klikk fun klub közremûködésével
jött létre. Figyelmes gesztusként
a megnyitó elõtti félórában a
nagycsaládosok nyugodt körül-
mények között körbejárhatták a
kiállítást.

HÚSZ TEREPASZTAL KÖRÜL TOLONGTAK
KOCKAKIÁLLÍTÁS – ELÕSZÖR ZALAEGERSZEGEN
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A ’70-es évek elején a konfek-
cióipar folyamatos bõvülésének
hatására profilt váltottak, és nõi
felsõruházati termékek gyártásá-
ra szakosodtak, és külföldi piacra
is termelni kezdtek. Ekkor még a
Mártírok úton volt a Color iroda-
épülete és gyáregysége. Itt érte
õket a rendszerváltoztatás is.

A Mártírok útját 1999-ben
hagyták el, és a Sport utcába köl-
töztek egy nagyobb és moder-
nebb üzembe. Az egykori Color
kiürült, évekig üresen állt az épü-
let. 2007 körül felröppent a hír,

hogy a régi üzemet 80 lakásos la-
kóparkká alakítaná át egy ír be-
fektetõ, aki az építési engedélyt is
megkapta. De ismét hosszú éve-
kig nem történt semmi, végül az
építési engedély is lejárt. A gyár-
egység továbbra is üresen
maradt…

Mint lapunk múlt heti számá-
ban beszámoltunk, a volt Color
helyén egy 16 lakásos társasház
épül. Eltûnik végre a Mártírok út-
járól egy torzó, így az utcakép is
megújul, színesedik az új épület-
tel.  

MÚLT ÉS JELEN
EGY ELHANYAGOLT ÉPÜLETTEL KEVESEBB
A ma már a Sport utcában mûködõ Color ruházati cég 1954-

ben jött létre. Elõdjét, a Kötött és Kézmûipari Vállalatot Zala-
egerszeg városa alapította. Kezdetben csak a lakosság ellátása
volt a cél. Nem csak ruhát, hanem ágynemût, sapkát, kesztyût,
kötényt is varrtak.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Egy életre szóló okirat kiállítá-

sáról van szó, maximálisan ügyel-
ni kell, hogy csak hiteles doku-
mentumot használhatunk erre. Ez
kifejezetten szakorvosi igazolást
jelent. A hivatalnak nincs méltá-
nyossági jogköre, az anyakönyve-
zési folyamat szigorúan elõírt, az
egész országban egységes – nyi-
latkozta dr. Babos István, a polgár-
mesteri hivatal osztályvezetõ-he-
lyettese. 

– Ez a 22-es csapdája. A ható-
ság azt várná, hogy olyan, múlt-
ban megtörtént eseményt, a szü-
lést igazoljuk, amin nem voltunk
jelen – teszi hozzá dr. Vajda
György, a zalaegerszegi megyei
kórház szülészet-nõgyógyászat
osztályának vezetõje. – Az orvos
is hivatalos személy, s csak nagy
valószínûséggel igazolhatja a szü-
lés tényét. Ugyanis a nagyvetélés
és a szülés utólagos képe nehe-
zen megkülönböztethetõ. A ren-
delkezés sarkalatosan van megfo-
galmazva, a jogszabályok általá-
ban ilyenek. Jelenleg a tervezett
otthonszülések száma nagyon ki-
csi, erre kellene felkészülni az ap-
parátusnak. Gyakoribb a nem ter-
vezett, rohamos szülés, de itt álta-
lában a méhlepényi szakban meg-
érkeznek a mentõk, tehát jelen
van szakértõ. Hozzáteszem: ter-
vezett szülés alatt én azt értem,
hogy nemcsak a helyszínt válasz-
tom, hanem a szakértõ segítséget
is. Arra nem lehet alapozni, hogy
az esetek 75–80 százalékában
problémamentes a folyamat. Mert

amikor baj van, sokszor három
ember is kevés, s még kevesebb
az idõ. Az intézmény egyre több
lépést tesz a minél jobb és az ott-
honihoz hasonlító természetes kö-
rülmények érdekében, a biztonság
megtartása mellett. 

Ez utóbbi kijelentés vitathatat-
lan azok számára, akik mondjuk
húsz évvel ezelõtt szültek. De
hogy mérföldekre vagyunk a ter-
mészetességtõl az is tény. A szó-
ban forgó család, és fõleg az anya
tud mesélni a különbségekrõl, hi-
szen elsõ gyermekét kórházban
szülte, a másodikat otthon, segítõ-
vel, a harmadikat pedig egyedül.

Természetesen fel voltunk ké-
szülve, ha valami baj lett volna,
azonnal mentünk volna a kórház-
ba, ehhez elég közel is lakunk. Egy
távoli falu esetén nem is vállaltuk
volna az itthonszülést. Terhesgon-
dozásra is jártunk, a legszüksége-
sebb mértékben vettünk részt a
vizsgálatokon – mondja az apa,
miközben hozzáteszi, sokan azt
sem tudják, hogy bizonyos beavat-
kozásokon nem kötelesek átesni.

Már egyetemista koromban ol-
vastam az otthonszülésrõl, és
megtetszett az a sok humánum és
természetes segítség, mellyel a
természet gondoskodik a folya-
matról, amitõl az intézményes
rendszer megfosztja mind az
anyát, mind a babát. Az elsõ gyer-
meknél az elhatározásunk nem
volt elég erõs, és hajlottunk a sok
külsõ unszolásra – mondta az
anya. – Nem a kórházzal van ba-
junk, hanem, hogy nem engedik

természetesen megtörténni ezt a
folyamatot. Megértem az orvoso-
kat is, mert ha baj van, felelõsség-
re vonhatók, ha nem az elõírásnak
megfelelõen vezették a szülést.
Ugyanakkor pont ez veszi el a lé-

nyeget. A második gyermekünk itt-
hon született, segítõvel. Ekkor
végre éreztem a testemben zajló
folyamatokat, a baba reagálásait,
és nagyon felszabadító volt, hogy
azt tehettem, amit a testem kívánt.
Nem volt elõírás, elvárás, kipipá-
landó részlet.

– Az sem közismert, hogy szü-
lés közben nemcsak oxitocin ter-
melõdik, hanem endorfin is, ami a
pihenési szakban segít az anyá-
nak. Ez utóbbit nem adnak a kór-
házban, az elõbbit meg szinte kö-
telezõen, ami a fájdalmat növeli.
Megtapasztaltam, hogy a babát

nem kinyomni kell, hanem ki kell
engedni. Szinte éreztem, ahogy a
lábával elrugaszkodik. A harmadik
gyermekünknél már tapasztalattal,
magunkban bízva szültem, és a
folyamatnak még finomabb részle-
teit érzékeltem, mint elõtte. Fájni
fájt, de nyugodt voltam. Fontos az
is, hogy a férjemre lehetetett szá-
mítani. Nemcsak a hasonló gon-
dolkodás és elhatározás terén, ha-
nem fizikálisan is segített. Akinek
nem ilyen a férje, annak nem aján-
lom mindezt – jegyezte meg. – De
aki az orvosokban bízik inkább,

annak sem. Ki, amit magáénak
érez. 

– A szülés lehet(ne) kórházban
is szép, pozitív, ha a háborítatlan-
ság meglenne – teszi hozzá az
apa, miközben mutatja a kályha
meleg lángja és egy gyertya fénye
mellett zajló szülésrõl készült vi-
deofelvételt. A csoda maga, ahogy
utána az anya és baba meghittsé-
ge, a gyors talpra állás. S hogy
másfél hét múlva már táncházban
járták a táncot. Ahogy szülés elõtt
öt nappal is. 

Lapunk megjelenésekor az
anyakönyvezés megtörtént. 

– pet –

Az idei év közös stratégiájáról
Balaicz Zoltán polgármester tár-
gyalt Lambertné Katona Móniká-
val, a Budapesti Gazdasági Egye-
tem Zalaegerszegi Gazdálkodási
Karának dékánjával, dr. Vattay Pé-
terrel, a PTE Egészségtudományi
Kar helyi képzési központjának ve-
zetõjével, valamint dr. Chován Ti-
borral, a Pannon Egyetem Mérnö-
ki Karának dékánhelyettesével.

A polgármester elmondta: a
város kiemelt figyelmet fordít a
helyi felsõoktatásra, ezért fontos-
nak érzi, hogy állandó kapcsolat-
tartás legyen az önkormányzat és
az egyetemek között. Zalaeger-
szeg immár egyetemvárosnak
számít, hiszen a PTE és a Pan-
non Egyetem mellett az egykori
BGF is egyetemként (Budapesti
Gazdasági Egyetem) mûködik to-
vább. A városban több mint ezer
hallgató tanul. A fõ cél az, hogy
minõségi felsõoktatásban része-
sülhessenek a diákok. Ami az in-
tézményeket illeti, arra kell töre-
kedni, hogy maximálisan kihasz-
nálják az innovációs lehetõsége-
ket, illetve, hogy hatékonyan hoz-
zájáruljanak a város gazdasági
fejlõdéséhez.

Az egyetemek, valamint az ön-

kormányzat többek között pályá-
zatírásoknál és az operatív ügyek
hatékonyabb intézésében szeret-
ne a jövõben együttmûködni.
Balaicz Zoltán hangsúlyozta: bár a
város nem fenntartója egyik intéz-
ménynek sem, az idei költségve-
tésben 112 millió forintot különítet-
tek el a felsõoktatás támogatásá-
ra. Amennyiben sikeres lesz a kö-
vetkezõ évek gazdaságélénkítõ
programja, jelentõs álláshelybõvü-
léssel számolhat Zalaegerszeg.
Közgazdászokra, mérnökökre és
turisztikai szakemberekre egy-
aránt szükség lesz. Jó volna, ha
az itteni egyetemek tudnák biztosí-
tani ehhez az utánpótlást – fogal-
mazott a polgármester.

A felsõoktatási intézmények ré-
szérõl elhangzott: nyitottak az
együttmûködésre, illetve arra,
hogy a munkaerõpiaci igényekhez
igazítsák a képzéseiket. Ennek ér-
dekében igyekeznek bõvíteni az
oktatás profilján, de a tanárok kép-
zésére is gondot fordítanak. A he-
lyi cégekkel pedig a kutatás-fej-
lesztés terén alakítanak ki kapcso-
latokat. Ez utóbbinak már van ha-
gyománya a városban és a térség-
ben. Örülnek, hogy a jövõben a si-
ker érdekében egy közös fórum
keretein belül is megvitathatják el-
képzeléseiket.

EGYÜTTMÛKÖDÉS
FÓRUM AZ EGYETEMEK KÖZÖTT
Szakmai egyeztetésre került sor a zalaegerszegi önkormány-

zat, valamint a városban mûködõ felsõoktatási intézmények kö-
zött.

CSOK A KISHERCEGBEN
A Kozma Kft. Kozma Tibor tulajdonos, ügyvezetõ vezetésé-

vel megvalósítja a négy évvel ezelõtt már elképzelt tervét, a Dél
Hercegnõje melletti területen elindítja a „Kisherceg” 20 lakásos
társasház beruházását.

– Az AOD Tervezõ Iroda – Darabos Géza  tervezõ – közre-
mûködésével az új társasház méltó párja lesz a Dél Hercegnõ-
jének. Az igényes és jövõbe tekintõ vásárlókra számítunk – tá-
jékoztatta lapunkat Kozma Tibor. – A húszlakásos,  4 szintes,
liftes társasházban közel 70–107 négyzetméteres lakásokat
alakítanak ki, minden lakáshoz garázs is tartozik majd. Az ener-
giatakarékossági és mûszaki megoldások függvényében a
négyzetméterár 350 ezer forint körül mozog. 

– Mindenképpen környezettudatos, energiatakarékos lakó-
épületet szeretnénk építeni, fogalmazott Kozma Tibor, és hoz-
zátette: a társasházat terveink szerint 2017. évben adnánk át a
tulajdonosoknak.

Az ügyvezetõ hozzátette még: zalai kivitelezõkkel szeretnék
megvalósítani a beruházást, melynek marketing- és értékesíté-
si vezetõje, Matyéka István (30/894-2877).

KOZMA KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, VIRÁGZÓ MEZÕ ÚT 2/B.

ADÓSZÁM: 13749183-2-20
BANKSZÁMLASZÁM: 10104961-54523000-01000006

AZ OTTHONSZÜLÉS ÉS AZ ÉREM OLDALAI
SZIGORÚAN ELÕÍRT AZ ANYAKÖNYVEZÉSI FOLYAMAT

Együtt a három testvér.

CIMBORA
KLUB

FEBRUÁR 26-ÁN

14.30-KOR

A DEÁK FERENC

MEGYEI ÉS VÁROSI

KÖNYVTÁRBAN

TÉMA:
ILLEMTAN.

A 21. században mennyi-
re vagyunk udvariasak, mik
azok az alapvetõ illemsza-
bályok, amiket még ma is be
kell tartanunk?
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– B. K. –

– A KISZÖV ötévenként ad jubi-
leumi mûsort. A 45. évfordulóra
való készülõdés közben jött az öt-
let, hogy szervezzünk egy senior-
csoportot, hogy ne kelljen újabb öt
évet várni a közös táncra. Eleinte
csak a saját szórakoztatásról volt
szó, és kellemes hobbiról, jó társa-
ságról – mondja Czobor Beáta és
Tóth József, akik a csoport ügyei-
nek szervezõi. – Kezdetben a
KISZÖV-ös koreográfiákat táncol-
tuk, majd jöttek a sajátok. Jelenleg
Erdei Imre és Márton Róbert a ko-
reográfusunk. 

– Hány fõs a csapat?
– Négy párral indultunk öt évvel

ezelõtt, és most hat pár alkotja az
együttest. Egyébként egyre na-
gyobb divatja van a senioregyütte-
seknek, úgy hogy már külön ilyen
találkozó is létezik. Azon is részt
vettünk. 

– Mennyivel másabb érettebb
korban a tánc?

– Könnyebb elfáradni a próbá-
kon – mondják nevetve. – Az egy-
kori tudást nem lehet elfelejteni, az
könnyen elõjön. Viszont az új tán-
cok tanulása nehezebb. 

– És maga a néptánc válto-
zott a fiatalabb korotok óta?

– Nagyon sokat. Az egykori táj-
egységi táncokat mára már lebon-
tották falvakra, sõt személyekre.
Több lehetõség van az improvizá-
lásra a színpadon. Az improvizá-
láshoz azonban az alapokat na-

gyon jól kell tudni, és ezt legjobb
már gyerekkorban elsajátítani,
készségszintre emelni – teszi hoz-
zá Nagy Katalin, akinek az energi-

ájából még arra is telik, hogy a Pa-
csirta Gyermektánccsoportot ve-
zesse. – Érdekes, hogy mennyit
változott a néptánc az utóbbi évek-
ben. Megítélésben is. Kezd vis-
szajönni és életkoronként változó
a hozzáállás, akár ugyanazon sze-
mély esetében is. Azért általános-
ságban elmondható, hogy ahol a
családban ez értékként van jelen,
ott kitartanak a gyerekek is. Óvó-
nõként pedig tudom, hogy milyen
sok egyéb területre van jótékony
hatással ez a fajta mozgás, a rit-
mus, a figyelem, az együttmûkö-
dés. 

– Egy kicsit térjünk vissza,
hogy hogyan kerültetek szín-
padra?

– Eleinte egy-egy ismerõs hí-
vott fellépni, aztán ott láttak mások
és így beindult egy folyamat. Most
már szinte egész nyáron megyünk
szerepelni, illetve Erdélybe tánctá-
borba, minõsítõ versenyekre. Ez
utóbbin mindig megdicsérnek, és
Márton Róbert és Erdei Imre ki-
emelt arany és arany minõsítést is

kiérdemelt – teszi hozzá Tóth Jó-
zsef. 

– Toboroztok új tagokat?
– Elkezdõdtek a KISZÖV 50

éves évfordulós mûsorára a pró-
bák. Elképzelhetõ, hogy ebbõl a
körbõl csatlakoznak még hozzánk. 

– Mit adott ez az öt év?
– Jó, hogy belekezdtünk és

hogy még öt évig nem hagyjuk ab-
ba, az biztos.

– Nehézségek?
– Család mellett nem könnyû,

mindenki hoz áldozatot. Ezenkívül
minden költség a miénk, pályázat-
ból, tagdíjból. Ruhánk már van, de
támogatónk még nincs, bár ígére-
teket már kaptunk. De bárkitõl szí-
vesen fogadjuk a segítséget. 

SENIOROK ÉS A MEGÚJULT NÉPTÁNC
KÉSZÜLÕDNEK AZ ÖTVENÉVES ÉVFORDULÓRA

Az utóbbi idõben egyre több rendezvényen lehetett tapsolni a
KISZÖV senior tánccsoportnak. A csapat kezdetben csak hobbi-
ból járt össze, aztán jöttek a felkérések, s tavaly óta már aranymi-
nõsítésekkel is büszkélkedhetnek.

A kitartó munkának meg is lett
az eredménye:  Kemény Zoltán a
10–12 éves korcsoportban kumité-
ben nyert bronzérmet. Dömötör
Dávid a 12–14 éves korcsportban
formagyakorlatban a középme-
zõnyben végzett a nagyon erõs és
nagy létszámú mezõnyben, kumi-
tében viszont hozta az elvárásokat
és bronzérmes lett. Olasz Tamás a
16 éves korosztályban indult, ahol
elsõ helyezést ért el formagyakor-
latban. A verseny legeredménye-
sebb versenyzõje Kovács Domini-
ka Hanna volt. Dominika a 10–12
éves korosztályban, formagyakor-
latban magabiztosan verte a me-
zõnyt a Jion  mesterkatával, majd
kumitében is az elsõ helyen vég-
zett.

Az éremesõt szintén õ zárta,
miután elindult a 12–14 éves kor-
osztály formagyakorlat versenyé-

ben is.  Itt az Empi mesterkatával
érte el a legmagasabb pontszá-
mot, s végzett ezzel az elsõ he-
lyen a nagy létszámú mezõnyben.

A versenyzõket Molnár Tamás,
Nemes Róbert és Zóka Gábor
mesterek készítették fel.

ÉREMESÕ A KARATÉSOKNÁL
KITÛNÕ EREDMÉNYEK A NEMZETKÖZI VERSENYEN

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület versenyzõi kitûnõ
eredményeket értek el február 13-án, a szlovéniai Ruséban   meg-
rendezett nemzetközi karateversenyen. A zalai fiatalok kitûnõ
munkát végeztek, fegyelmezetten dolgoztak, és betartották az
edzõi utasításokat – tájékoztatta szerkesztõségünket Molnár Ta-
más vezetõedzõ.

– B. K. –

Az alapruhatár, a sokat számí-
tó kiegészítõk és az önismereten
alapuló egyéni stílus mellett el-
hangzottak az idei trendek is.

– A stílus és a divatosság nem

ugyanaz – mondta Tánczos Móni-
ka. – Az utóbbi gyorsan változik,
önmagát kioltja. A stílus viszont
egyfajta állandóságot jelent, mely-
be beépülnek az aktuális divatele-
mek is. Az objektív önkép fontos.
Ehhez jó segítséget kérni, mert az
önmagunkról alkotott kép mindig
sokkal negatívabb, mint a való-

ság. És vannak alapszabályok,
így a kevesebb mindig több alap-
elv. Figyeljünk a hétköznapi meg-
jelenésünkre is, mert sosem lehet
tudni, kivel találkozunk.

– Egyre nagyobb jelentõsége
van a megjelenésnek, az elsõ

harminc másodpercben szerzett
benyomásnak és fõleg a ruha az,
amin megakad a szem. Ezen az
elsõ hatáson lehet késõbb korri-
gálni, de sokat kell rajta dolgozni –
teszi hozzá Krajczár Béláné. – Én
is hangsúlyozom, hogy önmagun-
kat kell megismerni, és ennek
megfelelõen saját stílust kialakíta-

ni. Mindezt lehet tanulni is, sze-
rencsésebb, aki ilyen környezet-
ben nõtt fel, annak ez természete-
sebb. A nõknek sokat számít a vá-
sárlás, az újdonságok. Van, aki
ezzel kompenzál és mindig a leg-
drágábbat, legújabbat veszi meg.
De ez nem feltétlenül jó, mert nem
biztos, hogy hozzá az illik. 

Majd az idei divatból is néhány
elemet felvillantott a szakember.
Hozzátette, divat az, amit elõször
mindenki kinevet, aztán mindenki
irigyel, majd mindenki hord, végül,
amit senki nem venne fel. Most
ezek a vonások a trapéznadrágra,
a visszatérõ nadrágszoknyára, az
„öregasszonyos” cipõsarokra, a
hosszabb blézerre, a csillogó cipõ-
sarokra és a bokacipõkre igazak.
Színben pedig 2016 a harmónia
éve lesz, a rózsakvarc és a vilá-
goskék dominanciájával, áttetszõ
anyagokkal, csipkével, puffos ujjal. 

– Színek terén is többféle stílus
van. Egyik a kontrasztos, amikor
élesen elválnak az alkalmazott
elemek, ilyen a klasszikus fekete-
fehér. Létezik a színre szín stílus,
azonos színárnyalatok alkalmazá-
sával. Hibátlan érzék kell az eltérõ
minták alkalmazásához, ahogy
semmiben sem illeszkedõ színek
alkotta eleganciához is – tette
hozzá Tánczos Mónika.

Mindketten hangsúlyozták a ru-
haanyag minõségének fontossá-
gát. Ennek megfelelõen tudatosan
vásároljunk, figyelembe véve az ár
és a kihasználhatóság arányát,
valamint a méret mellett a testará-
nyokra is ügyeljünk. Az alapruha-
tárat (kosztüm, nadrág, blúz, ka-
bát, komplé) könnyen feldobhatjuk

egy táskával, sállal, ékszerrel,
akár a nagymama csipkekabátjá-
val, vagy a turkálóból beszerzett
blézerrel. Nem a drágaság a lé-
nyeg, hanem a minõség, bárhon-
nan is vásárolunk, és az egyedi-
ség. Ez utóbbi alapján válasszunk
mintákat, feltûnõt csak az, aki sze-
reti, ha õt nézik. Színek terén is
van, aki minden színt tud hordani.

Az öltözködés tehát egy jó le-
hetõség az önkifejezésre, az önbi-
zalom erõsítésére. Ez jól látható
volt a gyakorlati bemutató alkal-
mával, ahol a résztvevõ hölgyek
legyenek bármilyen korú, alkatú
és személyiségûek, gyorsan csil-
logó szemû, sugárzó nõkké vál-
toztak. Persze nemcsak a ruha te-
szi az embert, de az egyéniség-
hez illõ ruha igen, és az is csak
azután, ha a viselõje elhitte, ez
tényleg jól áll.

A STÍLUS ÉS A DIVAT NEM UGYANAZ
LEGYEN EGYÉNISÉGED AZ ÖLTÖZKÖDÉSBEN

A ruha nem arra szolgál, hogy eltakarjon, hanem, hogy a testet
körülvéve egyensúlyt teremtsen az alsó és felsõ testrész között,
kihangsúlyozva az elõnyös részeket – hangzott el többek között
azon az öltözködési tanácsadáson, ahol Krajczár Béláné stílus-
kommunikátor és egykori tanítványa, Tánczos Mónika divatszak-
ember mutattak be néhány fortélyt. 

Tánczos Mónika és Krajczár Béláné



– b. k. –

A tanácskozás témái a ’80-as
években még tabunak számító és
még ma is vitákat kavaró moderni-
zált népmûvészet köré csoportosul-
tak. Szó volt a desingrõl, a zsûrizés-
rõl, a mit, mibõl, hogyanról és az
utánpótlás problémáiról. 

– A változás állandó, az újrafo-
galmazás igénye folyamatosan je-
len van a népmûvészetben, ha nem
is mindig azonos mértékben –
mondta Csapó Angéla szövõ, Király
Zsiga-díjas népi iparmûvész a
desing kapcsán. Majd példákat ho-
zott a Somogy Megyei Múzeum
anyagából mondandója alátámasz-
tásaként, szövésvariációk bemuta-
tásával.

– A mai alkotók vagy hagyo-
mányõrzõk, méghozzá adott tájegy-
ség hagyományi terén vagy nyitot-
tabb gondolkodásúak. Az elõbbiek
erõsen ragaszkodnak a gyökerek-
hez, mely nehezíti a megújulást. Az
utóbbiak pedig a gyökértelenség ré-
vén kevésbé találnak kapaszkodót.
Nem tudják, meddig mehetnek el?

És szabad-e erre a kérdésre bárki-
nek is válaszolni? – tette fel a költõi
kérdést.

– Nem mi vagyunk az elsõ gene-
ráció, aki változtatni szeretne és ter-
mészetes, hogy kételyek merülnek
fel. Ez már a jó jel, önkontroll nélkül
ugyanis nem lehet. Több járható út
is van. Fontos, hogy a megszerzett
tudást nem lecserélni kell, hanem
felhasználni. Nyitott gondolkodás,
kreativitás, kísérletezõhajlam, külsõ
kontroll, önkontroll kell. Nem elég
azonban a jó ötlet, ha nincs rá foga-
dókészség, piac, ha az így alkotott
tárgyaknak nincs funkciójuk. Akinek
egyéni stílusa van, alkosson felelõ-
sen, ne lelketlen tömegcikket gyárt-
son. Ezen a téren is a maximumot
hozzuk ki magunkból. Tiszteletben
kell tartani azt is, aki nem tudja
megemészteni a modernizálást. A
kötõdés normális dolog, úgyanúgy,
ahogy a hagyománytisztelet mellett
a külsõ hatások révén megjelenõ
változások is. Tehát mindenki csak
akkor kezdjen újba, amikor úgy érzi,
megérett rá. De az fontos, hogy a
megújulást a szakma tegye meg és

ne kontárok. 2015 óta hivatalossá
tudott válni a megújulás, korábbi
eretnekségek elfogadottá váltak,
megjelentek speciális igények is,
például a divat kapcsán – mondta
az iparmûvész. A modern népmû-
vészeti tárgyak zsûrizésének mene-
térõl tájékoztatott Illés Vanda, a Ha-
gyományok Háza Népmûvészeti
Módszertani Mûhely, Népi Iparmû-
vészeti Osztályának vezetõje. (A
délután folyamán próbazsûrizést is
tartott.) Elmondta, Magyarországon
1953 óta zsûrizik a népmûvészeket,
2004 óta ezt a feladatot a Hagyo-
mányok Háza látja el.

A zsûrizés elõnyei között emlí-
tette a hivatalos jegyzõkönyvet,
mellyel igazolható az alkotó, illetve
az ilyenkor adódó szakmai konzul-
tációs lehetõséget. A zsûrizés
szempontrendszere letölthetõ az
intézmény honlapjáról, ahogy
egyéb aktuális problémákra is
ezen a fórumon keresztül kíván-
nak segítséget adni (például a
mesterek elérhetõsége, jó minõsé-
gû, megfelelõ árú alapanyagok be-
szerezhetõsége). A zsûrizéskor ki-
adott A és B kategóriával kapcso-
latos tévhiteket is igyekezett elosz-
latni. Mindkét kategória színvona-
las munkát minõsít. Az elõbbi in-
kább nagyon egyedi, és ezért nem
biztos hogy piacképes, akár na-
gyon hosszú elkészítési idejû da-
rabokat jelent, például pályázati
munkákat. Az utóbbi elõnye, hogy
a nívó mellett értékesítési lehetõ-
séggel is bír.
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Ez utóbbi nem más, mint a
nemrégiben elhunyt, legendás ke-
fekötõ, Szabó Gyula életnagyságú
szobra. Szabolcs Péter érdeklõdé-
sünkre elmondta: Balaicz Zoltán
polgármesterrel beszélgettek, és
egy hirtelen jött ötlet eredménye,
hogy Gyula bácsiról szobor ké-
szülhet. Az elképzelésre egybõl
vevõ volt a városvezetés. Az alko-
tást a piacnak arra a sarkára he-
lyezik, ahol a kefekötõ a portékáit
árulta.

– Egy életnagyságú ülõ alakról
van szó, aki mellett ott hever a
bõröndje is, amibe pakolni szo-
kott. A szobor tulajdonképpen el-
készült, ám csak jövõre kerül a
végsõ helyére, hiszen az idei költ-
ségvetésbe már nem tudták ezt a
tételt beilleszteni. Nem sietségbõl
végeztem vele ilyen hamar, ha-
nem mert nagy kedvvel álltam ne-
ki ennek a munkának – mondta
az alkotó.

Szabolcs Péter egy másik
szobra viszont már május 13-án, a
város napján a nagyközönség elé
kerül. A Dísz téren állítják fel

ugyanis A sakkozók címû, amo-
lyan interaktív kompozíciót. A szo-
bor a tér északnyugati részére – a
tavaly tavasszal elbontott fémár-

nyékoló helyére – kerül. Az alkotás
érdekessége, hogy a két sakkozó
alak mellé bárki leülhet játszani,
hiszen van egy üres tábla.

– Egy hosszú asztal egyik
sakktáblájánál egy ülõ és szem-
ben egy álló alak látható, akik ép-
pen játszani kezdenek. A mellettük
lévõ tábla azonban szabad, így
bárki leülhet. Az asztal ugyanolyon

fehér kõbõl készül, mint a szom-
szédos Zalai nemes szoborának
posztamense. A sakktábla gránit-
ból lesz, az alakok és a sakkfigu-
rák pedig bronzból. Remélem,
hogy a város napi avatás alkalmá-
ból a száztáblás sakkversenyre is
sor kerül, hiszen a két esemény jól
kiegészítené egymást.

Szabolcs Péter elmondta:
mindkét köztéri szobra realista al-
kotás lesz, mégpedig olyanok,
amik az emberekhez szólnak. A

kefekötõ nagyon népszerû és köz-
ismert figura volt a városban, évti-
zedekig meghatározta a piac ké-
pét és hangulatát. Jó, hogy egy
szoborral örök emléket lehet állíta-
ni neki, ami talán pont olyan nép-
szerû lesz, mint amilyen Gyula bá-
csi volt.

A sakkozók is az a típusú kom-
pozíció, amit ha úgy tetszik, meg
lehet simogatni. Olyan alakokat
ábrázol, akik közöttünk élnek; ha-
sonlítanak ránk.

A KEFEKÖTÕ ÉS A SAKKOZÓK
ÚJ KÖZTÉRI ALKOTÁSOK KÉSZÜLNEK

A kefekötõ és a sakkozók akár egy film vagy rajzfilm címe is le-
hetne, ez esetben azonban másról van szó. Két új köztéri alkotá-
son dolgozik ugyanis Szabolcs Péter szobrászmûvész. Az egyik
mûvet még idén tavasszal felavatják a Dísz téren, a másik a ter-
vek szerint 2017-ben kerül a piacra... persze nem eladásra.

Fotó: Mészáros T. László

– pet –

A kiállítást az alkotó két barátja,
Makovecz Tamás önkormányzati
képviselõ és dr. Literáti Nagy Fe-
renc orvos nyitotta meg. Az északi
országokra jellemzõ zenei motívu-
mokba pedig Nadrai Róbert avatta
be a közönséget.

Makovecz Tamás az érdeklõ-
dõket köszöntve elmondta: õ is járt

már a hetvenes szélességi körön,
igaz Norvégiában. A két ország-
ban azonban nagyon hasonló ter-
mészeti csodák figyelhetõk meg,
így mindenkinek csak ajánlani tud-
ja, hogy látogasson el ezekre a vi-
dékekre. A táj szépségét pedig tö-
kéletesen visszatükrözik Ekler
László fotói.

Az alkotó, bár hivatását tekint-
ve építész, már gyermekkora óta
szenvedélyesen fotózik. Az alap-
vetõ technikákat bátyjától leste el,
s már akkor vonzódott a termé-
szethez és a természetfotózás-
hoz. A fényképezés számára egy-

fajta kikapcsolódás és nagy él-
mény, hiszen szeret messzi orszá-
gokba eljutni, de persze az itthoni
tájak is gyakorta megállásra kész-
tetik. Képeivel fõleg az a célja,
hogy megszerettesse másokkal is
a természetet, illetve annak apró,
pillanatnyi, illékony örömeit. Egy-
egy esõcseppet, nyíló virágot, kö-
dös tájat, párás erdõt, naplemen-
tét. Vagy éppen vulkáni mûködé-

seket, fjordokat és vízeséseket; iz-
landi fotói ugyanis fõleg ezekrõl
szólnak. 

Dr. Literáti Nagy Ferenc szintén
amolyan Izland-rajongó, többször
is járt már az országban. Mint azt a
tárlatnyitón elmondta: mindig meg-
dobogtatja a szívét, ha errõl a hely-
rõl esik szó. Egy különleges, fjor-
dok csipkézte magányos sziget ez.
A könyörtelenül ridegnek látszó táj
azonban megannyi szépséget rejt,
ezek hangulatát és színvilágát ad-
ják vissza Ekler László képei.

A tárlat március 11-ig látogat-
ható.

IZLANDI TÁJAKON
FOTÓKON A SZIGETORSZÁG SZÉPSÉGEI

Izland csodálatos tájai elevenednek meg azokon a fotográfiá-
kon, melyekbõl a közelmúltban nyílt tárlat a Móricz Galériában.
Ekler László építész, amatõr fotográfus nemrégiben az északi szi-
getországban járt, ott készített képeibõl nyílt most válogatás „Iz-
land, a természet csodája” címmel.

Ekler László és dr. Literáti Nagy Ferenc

A ’80-AS ÉVEK
A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

KIÁLLÍTÁSHOZ

GYÛJTENEK TÁRGYAKAT

A Göcseji Múzeum az
idén folytatja nagy sikerû
„Így éltünk a ...években”
történeti kiállítássorozatát,
ezúttal a rendszerváltást
megelõzõ nyolcvanas éve-
ket bemutatva.

A tárlat anyagának össze-
gyûjtéséhez kérnek segítsé-
get. A múzeum folyamatosan
tájékoztatja a közönséget, mi-
lyen korszakra jellemzõ
emblatikus témák, tárgyak do-
kumentumok összegyûjtésé-
hez kérik a zalaegerszegiek
segítségét.

Ezúttal klasszikus nyolcva-
nas évekbeli kempingfelsze-
relések gyûjtésébe kezdtek.
Keresnek: kempingbútorokat,
(összecsukható székeket,
asztalt, nyugágyat), kemping-
fõzõt, edényeket, úszógumi-
kat, strandlabdákat, gumimat-
racokat stb.

Természetesen fotókat is
várnak vidám családi kempin-
gezésekrõl a Balatonon, szer-
te az országban vagy külföl-
dön. A nyaralásokhoz fûzõdõ
történeteket szintén várnak a
múzeum munkatársai. 

NE TÖMEGCIKKEKET GYÁRTSANAK
KONFERENCIA A MEGÚJULÓ NÉPMÛVÉSZETRÕL

„Ami él, annak meg kell újulnia” címmel regionális tanácskozást
tartottak a népi kézmûvességrõl a Keresztury VMK-ban. A rendez-
vény egy országos programsorozat elsõ állomása, a Hagyomá-
nyok Háza és a népmûvészeti egyesületek szervezésében. A nyu-
gat-dunántúli szakembereket érintõ konferencián 130-an vettek
részt. A szakmai elõadások és mûhelymunka mellett kísérõ prog-
ramként bemutatták a „Mesterek és tanítványok” címû kiállítást.

Példa a megújulásra.
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GULÁG-EMLÉKMÛ
AZ ADATOK PONTOSÍTÁSÁT TERVEZIK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövõ év
elején a Kosztolányi utcán lévõ GULÁG-emlékmûvön szereplõ
adatok pontosítását tervezi.

A hivatal munkatársai kérik a hozzátartozó családtagok jelentke-
zését, hogy adategyeztetés végett az önkormányzat mûszaki osztá-
lyával vegyék fel a kapcsolatot.

Kérjük, ebben a témában 2016. február 28-ig keressék e-mailen
vagy telefonon Simonné Tomori Bernadett környezetvédelmi szakrefe-
renst. Telefon: 92/502-125, e-mail: tomoribetti@ ph.zalaegerszeg.hu.

Közremûködésüket elõre is köszönjük!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlé-
sének a helyi kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati
rendelete értelmében Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpol-
gára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitün-
tetõ címet adományozhat azon személyek számá-
ra, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a
gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet terüle-
tén maradandó alkotásukkal különösképpen emel-
ték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõreha-
ladását, illetve azok számára, akik egész életmû-
vükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultú-
ra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a
város tekintélyének és jó hírének növelését.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhetõ.

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím
odaítélésére a közgyûlés tagjai és állandó bizott-
ságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképvise-
leti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, me-
lyet részletes indokolással, az átadás évének már-
cius 10. napjáig kell megküldeni a város polgár-
mesterének.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaeger-
szeg” kitüntetõ cím adományozható annak a sze-
mélynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki
(amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek,
a sport- és a közösségi élet egyéb területén példa-
értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult
Zalaegerszeg város közösségi életének fejlõdésé-
hez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizott-
ságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképvise-
leti szervek és egyházak, továbbá legalább 200
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, me-
lyet részletes indokolással, az átadás évének már-
cius 10. napjáig kell megküldeni a város polgár-
mesterének.

A díjak adományozására vonatkozó javaslatot
indokolással ellátva 2016. március 10. napjáig
beérkezõleg kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Osztályára (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. E-mail-cím:
onkorm@ph.zalaegerszeg.hu).

A javaslatok elbírálására Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének 2016. április 14-i ülé-
sén kerül sor.

JAVASLATKÉRÉS

„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS

„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEKRE
MÁRCIUS 2–24. VITRINKIÁLLÍTÁS KÉZMÛVESEK HÁZA

HÍMES TOJÁS ÉS MÉZESKALÁCS ZALAEGERSZEG, GÉBÁRTI-TÓ

MÁRCIUS 2. ÉLET MÁSKÉPP – ORAVECZ NÓRA MIMOSA

MÁRCIUS 3–29. BENKÕ ILONA KERAMIKUSMÛVÉSZ VÁROSI HANGVERSENY- ÉS

KIÁLLÍTÁSA KIÁLLÍTÓTEREM

MÁRCIUS 3. EDITH PIAF 100 MIMOSA

MÁRCIUS 4. HORGAS ESZTER ÉS A TALAMBA VÁROSI HANGVERSENY- ÉS

ÜTÕEGYÜTTES KONCERTJE KIÁLLÍTÓTEREM

„FRANCIA SZERELEM”

MÁRCIUS 4. NÕNAPI RETRO PARTY MIMOSA

DJ. HÁJAS LÁSZLÓVAL

MÁRCIUS 6. BABA-EXPO VÁROSI SPORTCSARNOK

MÁRCIUS 7. A KIRAKATBAN: MIMOSA

ZÁVADA PÉTER KÖLTÕ

MÁRCIUS 8. KORDA GYÖRGY–BALÁZS KLÁRI ART MOZI

NÕNAPI KONCERT

MÁRCIUS 9. PÁTKAI ROZINA KVINTETT KONCERTJE VÁROSI HANGVERSENY- ÉS

KIÁLLÍTÓTEREM

MÁRCIUS 10. FORDULAT: A VÁLTOZÁS KULCSA ART MOZI

PÁL FERENC „FERI ATYA” ELÕADÁSA

MÁRCIUS 12. MADÁRGYÛRÛZÉS BOTFÁN MINDSZENTY IFJÚSÁGI HÁZ

PARKJA

MÁRCIUS 13. HÚSVÉTI NYITOTT MÛHELYGALÉRIÁK KÉZMÛVESEK HÁZA

NAPJA ZALAEGERSZEG, GÉBÁRT

MÁRCIUS 13–14. IV. PRESS DANCE TÁNCVERSENY VÁROSI SPORTCSARNOK

MÁRCIUS 15. A MAROSVÁSÁRHELYI MAROS KERESZTURY DEZSÕ VMK
MÛVÉSZEGYÜTTES TÁNCELÕADÁSA

MÁRCIUS 19. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY NAPJA GÖCSEJI FALUMÚZEUM

MÁRCIUS 19. WELLHELLO-KONCERT KERESZTURY DEZSÕ VMK

MÁRCIUS 19–20. HÚSVÉTI KÉZMÛVESVÁSÁR ART MOZI

MÁRCIUS 25. MULATÓS VIGADÓ VÁROSI SPORTCSARNOK

MÁRCIUS 30–JÚNIUS 27. A KÖRÁROKTÓL A KÕFALAKIG GÖCSEJI MÚZEUM

VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT 10 ÉV
ZALA MEGYEI RÉGÉSZETI LELETEIBÕL

MÁRCIUS 30–ÁPRILIS 15. BEMUTATKOZNAK A GÉBÁRTI KÉZMÛVESEK HÁZA

KÉZMÛVESEK HÁZA SZAKKÖREI ZALAEGERSZEG, GÉBÁRT

TOVÁBBI ESEMÉNYEK, INFORMÁCIÓK:
www.zalaegerszegturizmus.hu • www.zalaegerszeg.hu

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN TISZTELETTEL MEGHÍVOM

A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK

ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

ALKALMÁBÓL
RENDEZENDÕ VÁROSI PROGRAMOKRA.

2016. FEBRUÁR 25.

17.30 Gyertyagyújtás az áldozatok emlékére
Helyszín: Kosztolányi úti Gulág-emlékmû

18.00 A sztálini típusú parancsuralmi rendszer új megközelítésben
DR. KUN MIKLÓS

Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár elõadása
Helyszín: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

Az elõadást követõen Dr. Kun Miklós kötetei a helyszínen
megvásárolhatók.

MINDEN EMLÉKEZÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

Tisztelettel:

Balaicz Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT,

HOGY VÁROSUNK KÖZVILÁGÍTÁSÁT ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOK

KÖVETKEZTÉBEN A KÖZVILÁGÍTÁSI HIBÁK BEJELENTÉSI MÓDJA

MEGVÁLTOZOTT.
Közvilágítási meghibásodás esetén a lakossági hibabejelentést

Zalaegerszeg MJV hivatalos portálján a 

www.zalaegerszeg.hu
oldalon a

ZALAEGERSZEG

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBABEJELENTÕ
boxra kattintva szíveskedjenek megtenni.

TOVÁBBI HIBABEJELENTÉSI ELÉRHETÕSÉGEK
ÁLLNAK MÉG RENDELKEZÉSRE:

Telefon: 40/121-027
E-mail: kozvilagitas@smhv.hu • Internet: www.kovika.hu

SÜMEGI LÁSZLÓ, az 1. választókerület önkormányzati képviselõ-
je minden hónap elsõ hétfõjén 17.00 órától tartja fogadóóráját
az Öveges ÁMK könyvtárában (Iskola u. 1.).

DR. TÓTH LÁSZLÓ, a 2. választókerület önkormányzati képviselõ-
je minden hónap elsõ péntekén 14.00–15.00 óra között fogadó-
órát tart a Fidesz-irodán (Kosztolányi u. 8.).

DÉKÁNY ENDRE, a 3. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje minden hónap elsõ hétfõjén 16.00–17.00 óra között tart fo-
gadóórát a Petõfi Sándor Székhelyiskolában (Petõfi u. 27.).

BÖJTE SÁNDOR ZSOLT, a 4. sz. választókerület önkormányzati
képviselõje minden hónap harmadik keddjén 17.00 órától 18.00
óráig tartja fogadóóráját a Polgármesteri Hivatal elsõ emeleti
tárgyalójában.

GECSE PÉTER, az 5. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje minden hónap negyedik keddjén 14.00–17.00 óra között
várja kerületének lakóit a Polgármesteri Hivatal elsõ emeleti al-
polgármesteri irodában.

BALI ZOLTÁN, a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hétfõjén 18.00–20.00 óra között tartja foga-
dóóráját a Fidesz-irodán (Kosztolányi u. 8.).

SÁNDOR DÉNES GYÖRGY, a 7. sz. választókerület önkormányza-
ti képviselõje minden hónap elsõ szombatján 10.00–11.00 óra
között várja körzete lakóit az Egészségügyi Fõiskola
Landorhegyi úti kollégiumában (Landorhegyi út 33.).

MAKOVECZ TAMÁS, a 8. sz. választókerület önkormányzati kép-
viselõje minden hónap elsõ hétfõjén 17.00 órától 18.00 óráig
tartja fogadóóráját a Zalai Közbiztonsági Egyesület irodáján
(Landorhegyi út 28.).

GALBAVY ZOLTÁN, a 9. sz. választókerület önkormányzati képvi-
selõje minden hónap elsõ péntekén 16.30–17.30 óra között az
Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület Közösségi Házában (Szent
László u. 53.), 17.45–18.45 óra között a Kertvárosi Településré-
szi Önkormányzat helyiségében (Köztársaság út 63.) várja kör-
zete lakóit.

BOGNÁR ÁKOS, a 10. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje minden hónap második szerdáján 17.00–18.00 óra között
fogadóórát tart a Liszt Ferenc Általános Iskolában (Varkaus tér
1.).

OROSZ FERENCNÉ, a 11. sz. választókerület önkormányzati kép-
viselõje minden hónap elsõ keddjén tartja fogadóóráját
17.00–18.00 óra között az Apáczai ÁMK klubhelyiségében
(Apáczai tér 5.) .

HERKLINÉ EBEDLI GYÖNGYI, a 12. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselõje minden hónap utolsó keddjén
18.00–19.00 óra között várja körzete lakóit fogadóóráján az
Izsák Imre ÁMK-ban (Szivárvány tér 1–3.).

KISS FERENC önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ és
harmadik keddi napján 16.00–17.00 óra között várja a hozzá
fordulni szándékozókat az Ady Endre utca 29. szám alatti kö-
zösségi házban.

PETE RÓBERT önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csü-
törtökén 17.00–18.00 óra között tartja fogadóóráját az Ady End-
re utca 59. szám alatti Jobbik-irodán.

PINTÉRNÉ KÁLMÁN MARIANNA minden hónap utolsó csütörtö-
kén 17.00–18.00 óra között tart fogadóórát a ZVMKK – régi ne-
vén Apáczai ÁMK-ban.

DR. PAKSY ZOLTÁN minden hónap elsõ hétfõjén tartja fogadóórá-
ját 10.00–11.00 óra között a Zala Megyei Levéltár épületében, a
Széchenyi tér 4–6. szám alatt.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
FOGADÓÓRÁJA



Tizenegyedik alkalommal
rendezhette a Zalaszám Zala-
egerszegi Atlétikai Club a ha-
gyományos Kondex Kupa Zala-
egerszeg nyílt bajnokságát. A
szombat délelõtti versenyen
Nyugat-Dunántúl ifjúsági és ju-
niorkorú atlétái közül 200-an
álltak rajthoz.

A rendezvénnyel már kilence-
dik éve adózik a zalaegerszegi at-

létikai élet a klub volt kiváló edzõ-
je és elnökségi tagja – Kauzli Jó-
zsef – emlékének. A verseny
egyéni fõdíját – a Kauzli József-
serleget – a 60 m-es gátfutásban
gyõztes zalaegerszegi Németh

Benedek vehette át a családtól.
Ekler Luca, a Szombathelyi Hala-
dás atlétanõje és Balogh Péter, a
Zalaszám ZAC atlétája is külön dí-
jazásban részesült. A verseny fõ-
díját, a Kondex Kupát pedig Kon-
dor Zsolt cégtulajdonos adta át
Kámán Ferencnek, a ZAC vezetõ-
edzõjének.

7Sport

Nyíregyházi TK–ZTK FMVas
1:7 (3287-3522)

Szuperligás férfi tekemérkõzés, Nyíregyháza.

Rákoshegyi VSE II–ZTE ZÁÉV
0:8 (2998-3190)

Szuperligás nõi tekemérkõzés, Budapest.

ZTE FC–Szigetszentmiklósi TK-Erima
3-0 (1-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK
72-65 (19-9, 18-18, 18-14, 17-24)

Magyar Kupa férfi kosárlabda-mérkõzés a 4 közé jutásért. Buda-
pest.

BKV Elõre–Tarr Andráshida SC 0-0
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

– Igazából nem az elnevezés a
fontos, hanem a feladatköröm,
amit szeretnék tartalommal meg-
tölteni – hangoztatta Kocsárdi
Gergely. – Hozzám tartozik to-
vábbra is sportszakmai feladatok
koordinálása az utánpótlás veze-
tõjével, Mihalecz Istvánnal. Straté-
giai szinten kapcsolódok be az
utánpótlás-nevelésbe. A felnõtt-
csapatnál összekötõ kapocs va-
gyok a Csank János vezette szak-
mai stáb és a vezetés között. Napi
szintû feladataim közé tartozik –
többek között – a támogatókkal
való kapcsolattartás. 

– Áttérve a tavaszi idényre, a
szurkolók többsége feljutást vár
a csapattól, amit a 11 hazai talál-
kozóra alapoz...

– Kedvezõ pozícióból várhatjuk
a tavaszt, és a csapatunk is jó já-
tékerõt képvisel. Nagy erõsítésnek
tartom, hogy a tél során nem volt
nagyobb mértékû változás a keret-
ben. A mezõny azonban nagyon
kiegyenlített. Kétségtelen tény,
elõny, hogy tizenegyszer játszunk
hazai környezetben, azonban itt-
hon sem vehetünk egyetlen csa-
patot sem félvállról. Lesznek igazi
ki-ki meccsek. Nemcsak itthon,
idegenben is vagyunk annyira jók,
hogy bármelyik ellenfelünk ellen

nyerési eséllyel lépünk pályára.
Biztos vagyok benne, hogy a játé-
kosok mindent megtesznek a felju-
tásért a tavasz során.

– Egyfajta teher is lesz a ta-
vasszal a játékosok vállán. El-
bírják?

– A keretünkben több rutinos já-
tékos is található, õk jelenthetik a
garanciát, hogy a nehezebb pilla-
natokban átlendítik a csapatot a
holtponton. A fiataloknak segítsé-
gére lesznek a pályán. Profi játé-
kosok alkotják a keretünket, moti-
válhatja õket, hogy jövõre az elsõ
osztályban játszhatnak. A lelki te-
her szerintem pozitív ösztönzõ le-
het a játékosok számára.

– Van egy mondás: teher alatt
nõ a pálma...

– Való igaz, egy játékosnak a
fejlõdéséhez hozzátartozik a pszi-
chés terhek elviselése is. 

– Három játékos ment, kettõ
érkezett...

– Wittrédivel mindenképpen
erõsödtünk, Sundas is erõssége
lehet a ZTE-nek. Õ kevesebbet
játszott az utóbbi idõben, még utol
kell érnie magát. Nem szabad elfe-
lejteni, hogy az elsõ csapathoz fel-
került fiatalok is biztatóan mozog-
tak a felkészülés során.

– A klubigazgató feljutást vár
a csapattól?

– A sikerhez sok minden szük-
séges, a lelki, a szakmai tényezõk
mellett a szerencse is. Fontos
még, hogy egy nagyobb sérülés-
hullám elkerülje a csapatot. Ha az
említett tényezõk összejönnek, ak-
kor jó esély mutatkozik a feljutás-
ra.

AZ ESÉLY MEGVAN A FELJUTÁSRA
KEDVEZÕ POZÍCIÓBAN A ZTE FC

Csank János vezetõedzõ  és  Simonfalvi Gábor csapatkapitány
után a  ZTE labdarúgócsapatának vezetésébõl Kocsárdi Gergely
klubigazgatót  kérdeztük, mit vár  a  tavasztól? A tél során a
szakmai és gazdasági részt különválasztották a klubnál. Kocsárdi
Gergelyt, a ZTE egykori kiváló játékosát, elsõként új szerepköré-
rõl kérdeztük.

– Egyáltalán nem játszottunk
alárendelt szerepet a fõvárosiak
ellen. A listavezetõ nem tudta ránk
kényszeríteni akaratát – hangoz-
tatta Dobos Sándor, a csapat
edzõje. – A döntetlenre feltétlenül
rászolgáltunk volna. A játékunk
biztató volt, remélem, hogy a ké-
sõbbiek során eredményességgel
is párosul. 

– Az õszi idény során egy
harcos, mentálisan erõs And-
ráshida lépett pályára...

– Rövid felkészülés során ta-
pasztaltam, hogy az itt maradt ruti-
nos játékosok és a fiatalok gyor-
san egy hullámhosszra kerültek.
Azok a játékosok, akik kevesebbet
szerepeltek az õsz során, gyorsan
felvették a ritmust. Egy jól küzdõ,
egymásért harcoló lesz a tavaszi
Andráshida is.

– Megtarthatják az erõs kö-
zépcsapat pozíciót is?

– Jó lenne, de a bravúr kategó-
riájába tartozna. Remélem, hogy
tavasszal sikerül 14–15 pontot
gyûjtenünk, amivel már biztosan
bent maradhatunk. Az egész me-
zõnyben – kivéve minket – min-

denhol erõsítettek. Például az utol-
só Balatonfüred sem mondott le a
bentmaradásról. Olyan feltételeket
biztosítanak a játékosoknak, hogy
hét közben munkaidõben is tud-
nak edzõmérkõzést játszani, erre
mondják, nem semmi.

– Igazából egy játékost iga-
zoltak, Bírót kapták kölcsönbe a
ZTE-tõl...

– A játékos sérült, szerencsés
esetben másfél hónap múlva lép-
het pályára. Azzal a céllal került
hozzánk, hogy játékba lendüljön.
Erre a bajnokság második felében
lesz lehetõség.

– Milyen tavaszt vár csapatá-
tól?

– Tisztában vagyok azzal, hogy
az õszt nem tudjuk felülmúlni. Re-
mélem, minél hamarabb összeáll
a játékunk. A meccseken nemcsak
jól játszunk, hanem eredménye-
sen is, a mielõbbi sikerélmény
rendkívül fontos lenne. A megszer-
zett pontok, a gyõzelmek sokszo-
rozzák meg a csapat mentális ere-
jét. Biztos vagyok benne, hogy a
kiesés szele egy pillanatra sem
csap meg minket. Ha kicsit lejjebb
is végzünk a tabellán, középcsa-
patként zárunk, s azzal maradék-
talanul elégedett leszek.

ELKERÜLNI A KIESÉS SZELÉT
MEGFIATALODOTT A TARR ANDRÁSHIDA CSAPATA
Újonc létére nagyszerû õszt produkált  az NB III Nyugati cso-

portjában a Tarr Andráshida SC labdarúgócsapata. A zalaiak jó
erõs középcsapat pozícióból várták a tavaszt. A tél során  pénz-
ügyi okok miatt mégis jelentõsen átalakult  az együttes
játékoskerete. A többen távoztak, érkezõ a ZTE-tõl jött. Többen
féltik is a  csapatot. A tavaszi rajton viszont helytálltunk  az éllo-
vas Ferencváros  tartalékjai  ellen,  ami mindenképpen bizako-
dásra adhat okot.  

A délnyugat-magyarországi
korosztályos egyéni és csapatver-
senyen 192 fiatal lépett szõnyeg-
re. A versenyt Balaicz Zoltán pol-
gármester nyitotta meg. Megjelent
Berzicza Tamás, az egerszegi bir-
kózás egykori kiváló versenyzõje
is.
A ZBSE dobogón végzett verseny-
zõi:

Diák II. (2005–2006). 26 kg: 1.
Baranyai Adolf. 29 kg: 3. Cséri
Csenger. 32 kg. 2. Mészáros
Ágoston. 38 kg: 3. Nemes Balázs.
58 kg: 2. Babati Noel.

Diák I. (2003–2004). 35 kg: 3.
Németh Viktor. 38 kg: 3. Tóth

Dominik. 46 kg: 1. Orsós Attila. 50
kg: 3. Takács Zalán, 3. Kajdi Kris-
tóf. 54 kg: 3. Vincze Dávid. 63 kg:
1. Farkas Benjámin, 3. Gyuk Be-
nedek. 76 kg: 2. Barki Bence, 3.
Doszpoth Dávid.

Serdülõ: (2001–2002). 54 kg:
2. Molnár Bálint, 3. Nemes Patrik.
58 kg: 1. Németh Zsuppányi Pat-
rik. 76 kg: 3. Kaszás Kristóf. 85 kg:
1. Bartáky Marcell. 

A csapatversenyben a ZBSE
diákegyüttese bronzérmes lett, a
serdülõk az ötödik helyen zártak.

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

EREDMÉNYESEN SZEREPELT A ZBSE
RENDEZÕKÉNT IS JÓL VIZSGÁZTAK
Hosszú idõ után rendeztek birkózóversenyt Zalaegerszegen. A

házigazda szerepét a ZBSE vállalta fel.

A torna fõszervezõje, Balázs
Zsolt szintén a csapat kapusa
volt. A rendezvényen megjelent
Bolemányi János özvegye és
unokája, Sóska Zoltán, aki a
ZTE öregfiúk csapatában – az
együttes kérésére – pár percet
játszott.

A torna vendégsikerrel zárult.
A Haladás végzett az elsõ he-

lyen, megelõzve a ZTE és az
Andráshida együttesét. A negye-
dik helyen Nagykanizsa, az ötö-
diken Keszthely csapata végzett.

A torna legjobb kapusának
Németh Gábor (Haladás) bizo-
nyult. A gólkirály Szabó István
(Nagykanizsa) lett. A legjobb já-
tékosnak pedig Tóth Pétert (Ha-
ladás) választották.

BOLEMÁNYI JÁNOSRA EMLÉKEZTEK
Az egerszegi városi sportcsarnokban az öregfiúk részvételé-

vel megrendezett teremlabdarúgó-torna keretében emlékeztek
Bolemányi Jánosra, a ZTE legendás kapusára.

Makovecz Tamás, az oktatási,
kulturális és sportbizottság elnöke
köszöntõjében elmondta, hogy az
önkormányzat két éve váltott a
pénzügyi támogatások terén. A jól
teljesítõ klubokat támogatja job-

ban, közéjük tartozik a Zalaszám
ZAC is. Az atlétikai klubnál minden
a helyén van. Nem csoda, hogy
ilyen sokan sportolnak náluk.
Hangsúlyozta, nem baj, ha a gye-
rekek mindegyikébõl nem lesz él-
sportoló, ha megkedvelik a moz-
gást, és egészségesen élõkké vál-
nak, az is komoly eredmény.

Mátai Ferenc igazgató kiemel-

te, hogy az iskola már régóta a
sportok otthona, közte az atléti-
káé. Az intézményben sportiskolai
osztályok indulnak, s ezt a sport-
ágat is sokan választják.

A hozzászólások után Szakály

István mutatta be a klub utánpót-
lásedzõit valamint nemzetközi
szinten jól teljesítõ atlétáit, akiket
példaként állított a gyerekek elé.

Ezt követõen a zsúfolásig meg-
telelt lelátó elõtt a sportiskola 16
edzõje és 200 kisiskolás tanulója
játékos formában mutatta be az at-
létikai versenyszámok mozgásai-
nak az alapjait.

Megtelt a Landorhegyi Általános Iskola tornaterme a Zalaszám
ZAC Sportiskola második közgyûlésén, amelyen mindenféle hiva-
talos ceremóniát mellõztek a szervezõk. 

KÖZGYÛLÉS ÉS SPORTBEMUTATÓ

Szûcs Valdó (Zalaszám ZAC ) az idei fedett pályás atlétikai
versenyszezonban immár a negyedik rangos versenyen állt
rajthoz.

Értékes volt a walesi bajnokság bronzérme – 60 m gáton 7,90
mp-es egyéni rekorddal indított január 31-én Cardiffban – és a má-
sik két rangos nemzetközi versenyen elért helyezés. A 21 éves atlé-
ta számára az igazi nagy jelentõségû esemény azonban a hétvégi,
Budapesten megrendezett fedett pályás országos bajnokság volt.

A múlt hét végén Gentben egy századmásodpercet sikerült javí-
tani egyéni rekordján, most az ob-n a célja a 7,80 mp-es csúcs el-
érése volt. A vasárnap kora délutáni 60 m gát elõfutamából egyéni
csúccsal – 7,84 mp-es idõvel – futamgyõztesként került a döntõbe.
A döntõben aztán sikerült az európai színvonalú 7,80 mp-es egyéni
rekord, ami egyben felnõttbajnoki ezüstérmet jelentett számára.

EURÓPAI SZÍNVONALÚ EGYÉNI CSÚCCSAL
SZÛCS VALDÓ EZÜSTÉRMES AZ OB-N

A ZTE RK csapata a Székes-
fehérvár együttesét magabizto-
san gyõzte le, a házigazda Sze-
ged csapatától viszont simán ki-
kapott.

Székesfehérvár–ZTE RK
1:3 (-16, -23, 20, -19)

Szeged. Jv.: Baracsi, Csikós.
NB II-es férfi röplabdamérkõzés.

ZTE: Markó, Németh, Molnár,
Koós, Gyenes, Horváth D. Csere:
Légrádi (liberó). Edzõ: Domokos
Lajos.

A mindössze hat emberrel ját-
szó fehérváriak végig lassították

a játékot. A zalaiakat szerencsé-
re ez nem zavarta meg, és bizto-
san nyertek.

Szeged–ZTE RK
3:0 (12, 12, 17)

Szeged. Jv.: Szombathelyi,
Fördös. NB II-es férfi röplabda-
mérkõzés.

ZTE: Markó, Németh, Molnár,
Koós, Gyenes, Horváth D. Csere:
Légrádi (liberó), Kovács R. Edzõ.
Domokos Lajos.

A Tisza-partiak magabiztosan
vágtak vissza a Szombathelyen el-
szenvedett vereségért.

EGY VERESÉG, EGY GYÕZELEM
Szegeden rendezték meg a kuparendszerben lebonyolításra

kerülõ NB II-es férfi röplabdabajnokság következõ fordulóját.

ITTHON MARADT A KONDEX KUPA



8 Közérdekû

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!
„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK

KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. február 25., március 31.

Kék zsák: 201026. február 26., március 25.

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

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

• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált

autók javítása
• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA

Asztali számítógépek,

laptopok, monitorok javítását

vállalom SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

TELEFON: 06-30/247-0700

Zalaegerszegen, a Bíró Márton

utcában 52 m2-es, klimatizált tetõ-

téri lakás saját gépkocsibeállóval

eladó. Érdeklõdni: 30/646-4398.

Zalaegerszegen a Mártírok útján

2005-ben épített, 44,5 m2-es, egye-

di cirkófûtéses lakás, elektromos

kapuval ellátott saját gépkocsibe-

állóval eladó.

Érdeklõdni: 70/402-7964.


