
– V. Zs. –

Az ügyeleti rendszer 2008. ja-
nuár elsejével végbement integrá-
ciója folytán a csatlakozó települé-
si önkormányzatok területére kiter-
jedõen egy ügyeleti központ látja
el a feladatokat zalaegerszegi te-
lephellyel: hétköznap délután négy
órától másnap reggel nyolc óráig,
míg hétvégén és ünnepnapokon
24 órás idõtartamban. Az ellátási
területen mûködõ  háziorvosi pra-
xisok száma 55, ebbõl 24 a ve-
gyes (felnõtteket és gyermekeket
is ellátó), 20 a kizárólag felnõtteket
ellátó, míg 11 a gyermekpraxisok
száma.  Az elmúlt évben a feladat-
ellátásban 43 orvos vett részt,
nyugdíjas háziorvosok és egyéb
szakorvosok közremûködésével.
Az ügyeletben részt vevõ szak-
képzett nõvérek száma 12, közü-
lük hatan fõállású közalkalmazot-
tak.

A felnõttügyelet ambuláns ellá-
tását 2015-ben 8 ezer 708-an vet-
ték igénybe, a gyermekügyeletnél
ez a szám 6 ezer 928. A számokat
nézve: 2010-ben a felnõttambu-
láns ellátást 9 ezer 696-an vették
igénybe, 2011-ben közel 11 ezren.
A zalaegerszegi megyei kórház-
ban 2012. január elején kezdte
meg mûködését a sürgõsségi be-
tegellátó osztály, ebben az évben
a „felnõttügyeletet” 8 ezer 492-en
vették igénybe.  Fontos tudni,
hogy a 18 év alatti korcsoport be-
tegeinek ellátása nem a sürgõssé-
gi osztály feladata. 

A telefonon érkezõ hívásokat a
mentõszolgálat diszpécsere veszi
fel, és elbírálja, megszervezi az in-
dokolt intézkedéseket a vonatkozó
protokoll szerint. A mentõegység
elsõdleges indításának leggyako-

ribb okai: heveny koszorúér- és
agyi történések, vérnyomás szél-
sõséges eltérései, vérhányás, gör-
csös állapotok, eszméletvesztés,
fulladás, sérülések, allergiás reak-
ciók.

Az ügyeleti személyzet leggya-
koribb indításának okai: láz,  há-

nyás, hasmenés, idült betegségek
fellobbanása, vérnyomás, hasi
kórképek, pszichiátriai tünetek,
halottvizsgálat.

A városi közgyûlés legutóbbi
ülésén tájékozódott a kistérségi
háziorvosi ügyeleti rendszer múlt
évi munkájáról, az ellátás finanszí-
rozásáról. Elhangzott: a mentõ-
szolgálat és az orvosi ügyelet ré-
szérõl a közös együttmûködésük-
kel kapcsolatban írásos panasz
nem érkezett.

Most mutatkozik meg a hasz-
na igazán az északi tehermen-
tesítõ útnak, mely nélkül a Rá-
kóczi utcai közmûépítést és
burkolatfelújítást nehéz lenne
véghezvinni – vélekedett Gecse
Péter. A tehermentesítõ út 2.
ütemét január 11-én adták át a
forgalomnak, az azóta eltelt
idõszak tapasztalatairól kérdez-
tük az alpolgármestert.

– Antal Lívia –

– Egyre jobban igénybe veszik
az autósok a tehermentesítõ utat,
hiszen így nemcsak a hét közle-
kedési lámpás, forgalmas belvá-
rost, de az Ola utat és a Hock Já-
nos út egy részét is ki tudják ke-
rülni. Mivel a második szakasz
megépítésével jelentõs forgalmi-
rend-változás következett be,
számos forgalomtechnikai intéz-
kedést kellett megtennünk. Ezek-
re már a kivitelezés ideje alatt is
többször felhívtuk a figyelmet.

(Folytatás a 2. oldalon.)

– B. K. –

Országos szintûvé azonban
2014-ben vált a program. A cél, a
kézmûvesházak és -mûhelyek
mindennapjainak bemutatása, fi-
gyelemfelhívás a népmûvészet
örökítésének aktív helyszíneire.

Prokné Tirner Gyöngyit, a Népi
Kézmûves Alkotóházak Országos
Egyesülete elnökét a részletekrõl
kérdeztük. 

– A francia kulturális miniszté-
rium intézménye, az INMA kezde-
ményezte a programot 2012-ben,
melyhez az idén már 14 európai
ország csatlakozott. Magyaror-
szágon a jelenlegi (március 24.)

állás szerint 46 helyszínen lesz
ezzel kapcsolatos program. A
részletek mind a francia intéz-
mény honlapján, mind az alkotó-
házak és a Népmûvészeti Egye-
sületek Szövetsége (NESZ) hon-
lapján megtalálhatók. Így az
egész világ értesülhet róla. 

– A jelentkezõk száma mit ta-
kar?

– Az idén kevesebb, mint ta-
valy, bár még nem zárult le a ha-
táridõ. Nem könnyû a helyzet,
mert az országos egyesület csak a
program hirdetésére tud pályázni,
viszont a helyi rendezvényekre
anyagi támogatást nem tudunk ad-
ni, ezért ettõl is függ, hogy éppen
kik tudnak áldozni erre a program-
ra. Viszont az idén nagyobb a saj-
tómegjelenésünk, nagy országos

hírverést kaptunk a legkülönbö-
zõbb médiákban. Ezért a résztve-
võknek, fõleg ha kislétszámú mû-
helyekrõl van szó, ezt is mérlegel-
ni kell, mert ekkora marketinget
nem tudnának megvalósítani.

– Lesz idén újdonság?
– Egyes helyeken, fõleg az Al-

földön gasztronómiai programok
is kapcsolódnak a háromnapos
rendezvényhez, így akár
hamubasült pogácsát is lehet ké-
szíteni.

– Mekkora látogatottságra
számítanak?

– Utólagosan szoktuk mérni
ezt, de az erre vonatkozó kérdõ-
ívet csak kevesen juttatják vissza,
ezért csak becsülni lehet, öt-
hatezer látogatót tippelünk. A
Gébárti Kézmûvesek Háza azon-
ban szinte minden rendezvény
telt házas, ezt reméljük most is.
Azt is tudni kell, hogy a program
még viszonylag újnak számít, be
kell járatni. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

PROGRAMOK A GÉBÁRTI-TÓNÁL

Immár harmadik alkalommal rendezik meg Magyarországon áp-
rilis 1–3. között a Népi Kézmûves Alkotóházak és Mûhelyek Or-
szágos Hétvégéjét. A francia kezdeményezésû programhoz a za-
lai megyeszékhely, mely jelenleg a Népi Kézmûves Alkotóházak
Országos Egyesülete székhelye, már 2012-ben csatlakozott.

EGYÜTTMÛKÖDVE A MENTÕSÖKKEL
A KISTÉRSÉGI HÁZIORVOSI ÜGYELETRÕL
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás folyamatos bizto-

sítását az integrált kistérségi (központi) ügyeleti rendszer fenn-
tartásával a város önkormányzata végzi. Az ellátás 79 településre
terjed ki és mintegy százezer lakosra.

JÓL VIZSGÁZIK A TEHERMENTESÍTÕ ÚT
AZ ÁTADÁS UTÁNI TAPASZTALATOKRÓL

ÉS A TOVÁBBI TERVEKRÕL

Gecse Péter



Rendõrségi körzeti megbízot-
ti irodák nyíltak az elmúlt héten
a Kertvárosban és a belváros-
ban, a Deák téri új ingatlanban.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
belvárosi átadási ünnepségen az
önkormányzat valamint a városi
rendõrkapitányság és a megyei
rendõr-fõkapitányság közötti kor-
rekt együttmûködést emelte ki.
Úgy fogalmazott, a belvárosi kör-
zeti iroda létesítése is megfelelõ
fogadtatásra talált, melyre 22 mil-
lió forintot költött az önkormány-
zat. Mivel szomszédos a városi
ügyfélszolgálati valamint a fejlesz-
tési irodával, így egy szolgáltatási
központ jött létre a belvárosban,
hangsúlyozta a polgármester, aki
fontosnak nevezte megfelelõ köz-
biztonságot az itt lakók, a piac és
az üzletek kereskedõinek és vá-
sárlóinak érdekében. 

Dr. Farkas Tibor városi fõkapi-
tány köszönetét kifejezve hangsú-
lyozta, kollégái garantálják a bel-
város rendjét. Az itt dolgozó két
járõr figyelme a piacon, a vásár-
csarnokon és a bíróságon kívül az
ugyancsak forgalmas Centrum tér-
re és az Európa térre is kiterjed. 

Simon Kolos fõtörzsõrmester
érdeklõdésünkre elmondta, 2009
óta teljesít szolgálatot a belváros-
ban, a feladatot egy éve Velegi
Géza fõtörzsõrmesterrel együtt
végzi. Az ellátási terület igencsak
forgalmas, hiszen a nagybusz-
megállóban, a bankokban és köz-
intézményekben sokan fordulnak
meg naponta. A közbiztonságot jó-
nak ítélte, hozzátette, a piacon es-
ténként megforduló fiatalokkal van
egy kis gond, hangoskodnak, sze-

metelnek, ezért figyelmeztetni fog-
ják õket.  

Mindketten örömüket fejezték

ki, hogy egy nagyon modern irodá-
ban dolgozhatnak, és jelenlétük-
nek köszönhetõen tovább erõsöd-

het az itt élõk és az erre járók biz-
tonságérzete. 

A Kertvárosban már korábban
is mûködött körzeti megbízotti iro-
da a Fehér György utcában, amit a
Köztársaság út 63. szám alá köl-
töztettek át egy újonnan kialakított
helyiségbe. 

Galbavy Zoltán
városrészi önkor-
mányzati képviselõ
a kertvárosi iroda
átadásán elmond-
ta, hamarosan a
Köztársaság út felõl
is kihelyeznek egy
rendõrség feliratú
táblát. Utalt a rend-
õrséggel való jó
kapcsolatra, így a
közeljövõben ismét
megrendezik a ke-
rékpáros KRESZ-
versenyt, szeptem-
berben pedig bal-
eset- és bûnmeg-
elõzési fórumot tar-

tanak. A két megbízott munkáját
segítendõen jövõre két laptopot
szeretnének vásárolni.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek ellenére már az elsõ

napon apróbb koccanás történt a
Malom utcai csomópontban, ahol
korábban csak egyenesen lehe-
tett áthajtani. 

– Balesetek is történtek itt.
Az elsõbbségadás kötelezõ va-
lamint a forgalmi rend változása
táblák nem bizonyultak elegen-
dõnek?

– Itt és a Vágóhíd utcai csomó-
pontban is jelentõsen megválto-
zott a forgalmi rend a négyirányú
keresztezõdések létrejöttével. Er-
re kezdetben valóban sokan nem
tudtak ráhangolódni, a megszo-
kásból közlekedõk, illetve a ta-
nácstalanok idõnként zavart
okoztak. 

Éppen ezért a Malom utcai és
a Vágóhíd utcai csomópontban
veszélyt jelzõ, sárga színû csíko-
kat festettünk fel. A Malom utcai
keresztezõdés északi és déli
ágán 50 darab prizmát is telepí-
tettünk az úttestbe. Gondolko-
dunk olyan konzolos táblák kihe-
lyezésérõl is, melyek belógva,
jobban figyelmeztetik a gépjármû-
vezetõt a forgalmi rendre. Minden
olyan forgalomtechnikai intézke-
dést meg kívánunk tenni önkor-
mányzati finanszírozásban, ame-
lyek csökkenthetik a balesetve-
szélyt. 

– A gyalogos és kerékpáros

közlekedéssel is számolniuk
kellett.

– Igen, hiszen a sportcentrum
miatt eleve jelentõs gyalogos és
kerékpáros közlekedéssel számol-
hatunk. Ezért, ahogy a korábbi
szakasz mellett, így a Vágóhíd és
a Malom utca között is létesítet-
tünk bazaltzúzalékos járdát az
északi oldalon. A Vágóhíd utcai
gyalogátkelõhelytõl az áruház par-
kolójáig egy 160 méter hosszúsá-

gú, szilárd burkolatú járdát is épí-
tünk hamarosan, szintén a gyalo-
gos és kerékpáros közlekedés biz-
tonsága érdekében. Ezenfelül az
út melletti környezetet is rendbe
kívánjuk tenni.

– Felmerült a zajvédõ fal el-
helyezése.

– Már az új szakasz megépíté-
se elõtt gondoltunk a zajcsökken-
tésre. Ezt szolgálja a gumibitume-
nes burkolat. Az elkövetkezõ idõ-

szakban a zajmérést is el fogjuk
végezni az elõírásoknak megfele-
lõen. Eredményének illetve az ott
lakók igényének megfelelõen ke-
rülhet szóba a zajvédõ fal kihelye-
zése. Nem kívánunk errõl egyedül
dönteni, a városrészi képviselõk-
kel és a mûszaki szakemberekkel
lakossági fórumot tartunk majd.

– A Rákóczi utcai közmûépí-
tés miatt növekedett a forgalom
a tehermentesítõ úton?

– Érezhetõen igen. A teher-
mentesítõ út óriási segítség, nél-
küle nagy gondban lennénk, hi-
szen a Rákóczi út Gasparich úttól
a Vágóhíd utcáig terjedõ szaka-
szát építéstechnológiai okokból
teljes szélességben le kellett zár-
nunk a forgalom elõl. A Rákóczi út
és a tehermentesítõ út kapcsán a
kerékpáros összeköttetés lehetõ-
ségét is vizsgáljuk, illetve dolgo-
zunk rajta.  

A tehermentesítõ út egyébiránt
akkor töltheti be teljes mértékben
szerepét, amikor elkészül harma-
dik üteme. Ez alapos tervezést
igényel, hiszen síneken és vasúti
keresztezõdésen kell „átvinni” az
utat. A csomópont kialakításának
kérdése még nem eldöntött. A Bat-
thyány utca már így is jelentõs for-
galmát figyelembe kell vennünk.
Talán a felüljáró lehet a legjobb
megoldás. Ez a szakasz a Jákum
utcától a stadion mögött haladna
becsatlakozva a Balatoni útra. A
végleges nyomvonal meghatáro-
zása ugyanakkor további szakmai
egyeztetést igényel.

PROGRAMOK
Április 2-a az autizmus világ-

napja. Ez alkalomból országszer-
te számos programmal készül-
nek a témában érintett egész-
ségügyi és civil szervezetek.

Március 31-én a Ragyogj ké-
ken! címmel flashmobot szervez a
Dísz térre az Autista Sérültekért
Alapítvány és az Albatrosz Tánc-
együttes. A villámcsõdület délután
fél hatkor kezdõdik, melyre min-
denkit várnak.

A boncodföldei székhelyû ala-
pítvány 1994 óta mûködik, és
nemcsak azt tûzték ki célul, hogy
segítséget nyújtanak az autista
gyerekeknek, fiataloknak és csa-
ládjaiknak, hanem, hogy minél
szélesebb körben megismertes-
sék a társadalommal az autisták
különös világát. Így egyfajta isme-
retterjesztõ munkát is végeznek a
sérültek és családtagjaik gondozá-
sán, támogatásán kívül.

„Ugyanolyanok vagyunk, mint Ti,
csak nincs elég eszközünk kifejez-
ni” – többek között erre a „hiányálla-
potra” hívja fel a figyelmet az
autizmus világnapjához kapcsolódó
országos, Ragyogj kéken kampány.
Az autista emberek agya ugyanis
másképp dolgozza fel a külvilágból
érkezõ ingereket, mint az egészsé-
geseké, s ezzel a környezetnek is
meg kell tanulnia együtt élni.

A világnaphoz kapcsolódva áp-
rilis 1-én a Városi Hangverseny-
és Kiállítóteremben Autistic Art
címmel nyílik kiállítás, mely a Mo-
soly Otthon Alapítvány rajzgyûjte-
ményeibõl válogat.

JÓL VIZSGÁZIK A TEHERMENTESÍTÕ ÚT
AZ ÁTADÁS UTÁNI TAPASZTALATOKRÓL ÉS A TOVÁBBI TERVEKRÕL

„Én tényleg tanítanék...” címmel
a következõket fogalmazták meg:
„2015 novemberében jelent meg a
miskolci Herman Ottó Gimnázium
tantestületének nyílt levele, amely-
hez sok közösség és magánsze-
mély is csatlakozott, elindítva ezzel
azt a folyamatot, melynek során az

oktatásirányítás – felismerve több
hibás döntését, és annak követ-
kezményeit – hozzálátott a kialakí-
tott rendszer átalakításához... A til-
takozások hatására személyi vál-
tozások történtek, megkezdõdött
egy párbeszéd az oktatásirányítás
és a pedagógusok között.

Sajnos, a várt szakmai alapon
történõ megbeszéléseket politikai
indíttatású  megnyilvánulások za-
varták meg... Adjunk idõt a hivata-
los tárgyalások lefolytatására
(köznevelési kerekasztal, kormány
és sztrájkbizottság), bizalmat az új
oktatási államtitkárnak, aki elõdei-
vel ellentétben partnernek tekinti a
pedagógusokat... Nem várható,
hogy minden kérdésben néhány
hét alatt megegyezés születik…
Várjuk a tárgyalások eredményét,
a megállapodások mielõbbi nyilvá-
nosságra hozatalát!”.

„TÉNYLEG TANÍTANÉK”
EGERSZEGI INTÉZMÉNYVEZETÕK REAGÁLÁSA

A március 30-án egyórás munkabeszüntetéssel tiltakozni kívá-
nó pedagógusokhoz szólnak az egerszegi intézményvezetõk
szerkesztõségünkhöz eljuttatott közleményükben. Az aláírók: He-
rold József, Makovecz Tamás, Hanzséros Alajos, Herkliné Ebedli
Gyöngyi, Domján István, Stummer Mara, Szûcs Gergely, Sümegi
László és Horváth Attila. 

GARANTÁLVA A BIZTONSÁGOT
KÖRZETI MEGBÍZOTTI IRODÁKAT ADTAK ÁT

KERESZTÚT A VÁROSBAN
Nagypénteken az esti liturgia után a zalaegerszegi plébániák

képviselõi a hívekkel közösen jelképes kereszutat jártak be. A
Mária Magdolna-templomtól indulva a Kálvária-temetõig 14 meg-
állással idézték fel Jézus útját a kereszthalálig. A jelképes stá-
ciókon közösen mondtak imákat, ájtatos énekeket. A keresztet,
melyet felváltva hordoztak a jelenlevõk, fáklyák fényében vitték,
ezt kísérte az egyházi vezetõk sora. A hívek többsége mécses-
sel, gyertyával vonult végig az úton. A másfél órás rendkívüli
szertartással felidézték Jézus szenvedését és halálát. 

Vigh László országgyûlési képviselõ a Mikuláshoz hason-
lóan, húsvét ünnepe elõtt is ajándékkal lepte meg a zalaegersze-
gi megyei kórház gyermekosztályán fekvõ fiatal betegeket. A
csokinyuszikat és csokitojásokat dr. Buzogány Mária fõorvos,
csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvos kíséretében adta át,
áldott húsvéti ünnepet és mielõbbi gyógyulást kívánva nekik.

Elkészült járdaszakasz.

A Malom utcai csomópont.



3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Milyen lesz a zalaegerszegi

kínálat?
– Szakköreink mutatkoznak be

a vitrinkiállításon, kézmûves ját-
szóház várja a gyerekeket és a
családokat, illetve továbbképzés
lesz a már gyakorló szakemberek-

nek. Április 1-jén a bõrtárgykészí-
tõkhöz és a komplex szakkörö-
sökhöz lehet csatlakozni. Másodi-
kán a fazekasok és kosárfonók
várják az érdeklõdõket, akár a tel-
jesen amatõröket is, és minden
program ingyenes. A játszóházból
kiemelném a nagyon népszerû fo-
nalsodrást. A továbbképzés a
mézeskalács-készítõket, valamint
a népiékszer- (fém, lószõr, bõr)
készítõket szólítja meg. Itt legfel-
jebb csak nézelõdni tud a közön-
ség, de ez is fontos, mert lehet,
hogy valaki éppen ekkor kap ked-
vet egy kézmûves-tevékenység-
hez. 

Egyébként is muszáj lesz a
felnõttek számára is programot
tervezni, mert a gyerekek mellett
vagy helyett egyre inkább  kéz-
mûveskednek a szülõk is. Azért
jó ez, mert a résztvevõk megta-
pasztalhatják, hogy nem öt perc
alatt lehet kézmûvesmunkákat
készíteni, 10–20–30 éves munka
áll a mesterek mögött. S bár a
mai világ nem az idõigényes te-
vékenységekrõl szól, mégis van
létjogosultsága mindennek. Fran-
ciaországban például  népmûvé-

szet, kézmûvesség már egyálta-
lán nincs, csak iparmûvészet és
magasfokú mûvészet. Közben
kezd felértékelõdni a kreativitás,
az önellátás, a természeteshez
és sokszínû tudáshoz visszafor-
dulás. A szakkörökön készített
tárgyak pedig valódi értékeket
képviselnek, helyük van a mai vi-
lágban is. 

A zalaegerszegi programot a
Gébárti Kézmûvesek Háza és a
Zala Megyei Népmûvészeti Egye-
sület szervezi.

PROGRAMOK A GÉBÁRTI-TÓNÁL
GAZDAG ZALAEGERSZEGI KÍNÁLAT

Prokné Tirner Gyöngyi

– B. K. –

A népszerûség és érdekesség
okán egy saját nézõpontú váloga-
tással virtuális bemutató is készült
Orha Zoltán régész munkája nyo-

mán. Errõl hangzott el ismertetõ a
József Attila Városi Tagkönyvtár-
ban az „Internet Fiesta” idei prog-
ramsorozata részeként.

A valós tárlat jelenleg Nagyka-
nizsán látható, és bemutatják majd

Keszthelyen is, a virtuális pedig a
múzeum honlapján tekinthetõ
meg.

A Landorhegyi-iskola nyolcadi-
kosait szólította meg rendkívüli
tanóra keretében a virtuális kiállí-
tásbemutató. Remélhetõ, hogy az
erõsen internethasználó korosz-
tály így jobban elérhetõ múzeum-
látogatás témában. A tanulmányok
jó kiegészítõje is lehet a középkori
Fejér és Somogy megyét megidé-
zõ feltárások anyaga, melyet kép-
zõmûvészek, antropológus-szob-
rászok tettek „hús-vérré”. A bemu-
tató szép példa a természettudo-
mány és mûvészet együttmûködé-
sére is.

A koponyák és csontvázak mel-
lett használati tárgyak és ékszerek
is bemutatásra kerültek, melyek-
hez szintén számos tudnivalót
kapcsolt a virtuális tárlatvezetés
során Orha Zoltán.

Hozzátette, a virtuális kiállítás
tartalmaz olyan elemeket is, amit
az élõ nem, ezért azoknak is érde-
mes megnézni, akik látták a valós
tárlatot.

Tavaly idõszakosan mutattak be a Göcseji Múzeumban, több-
ségében Fejér megyében feltárt, középkori sírokból származó ko-
ponyaleletek alapján arcrekonstrukciós kiállítást. 

VIRTUÁLIS MÚLTBÉLI ARCOK
LEGYENEK MÚZEUMLÁTOGATÓK A FIATALOK!

Orha Zoltán régész

– liv –

Tolvaj Márta alpolgármester
a sajtótájékoztatón elmondta,

minden közösségnek és legfõ-
képpen az általa megválasztott
önkormányzatnak kötelessége a
nehéz sorsú egyének és csalá-

dok támogatása. E szándék je-
gyében indították el tavaly a
Gondoskodó város programot,
melynek keretében a valós
szükségletekhez igazították az
ellátórendszert. Újabb ellátási
formákat vezettek be, és széle-
sítették azoknak a körét, akik
ezeket igénybe vehetik.

Az elmúlt év decemberében
6,5 millió forint rendkívüli támo-
gatást nyújtottak át a családse-
gítõ szolgálatnak, melynek egy
részébõl állították össze a tartós
élelmiszerekbõl álló csomagot,
egyenként nyolcezer forint ér-
tékben. Az alpolgármester
hangsúlyozta, bízik abban, hogy
az adománnyal az önkormány-
zat hozzá tud járulni ahhoz,
hogy az érintett családok méltó-
képpen ünnepelhetik meg a ke-
resztény világ legnagyobb ün-
nepét, a húsvétot.

Zsolnai Judit intézményveze-
tõ örömét fejezte ki, hogy az ön-
kormányzat által biztosított for-
rásból idén 300 csomagot ad-
hatnak át a rászorulóknak,
szebbé téve az ünnepeket szá-
mukra. A tartós élelmiszereket a
kéréseknek megfelelõen válo-
gatták össze, többek között ét-
olajat, száraztésztát, lisztet,
cukrot, konzervet, lekvárt, ször-
pöt, margarint és csomagolt sü-
teményt. A többgyermekes csa-
ládok mellett a nyugdíjas egye-
dülállók is részesültek az ado-
mányból, arányosan elosztva
közöttük a csomagokat. Õk
mindannyian kapcsolatban áll-
nak a családsegítõ szolgálattal,
és nagyon nehéz anyagai hely-
zetben vannak.

SZEBBÉ TETTÉK AZ ÜNNEPET
ÉLELMISZER-ADOMÁNNYAL HÚSVÉT ELÕTT

Háromszáz rászoruló család húsvétra való készülõdését tette
könnyebbé a Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermek-
jóléti Központ élelmiszer-adománya, melyet az ünnepek elõtti hé-
ten adtak át az intézményben. 

Aki most határozta el, hogy
sportolni kezd, vagy némi kiha-
gyás után szeretné folytatni a
mozgást, mindenképpen töre-
kedjen fokozatos-
ságra – tanácsol-
ja Veszprémi Bor-
bála, a Moveland
Mozgásmûhely
vezetõ edzõje. A
belvárosi fit-
neszs túd ióban
minden korosz-
tály megtalálhatja
magának azt a
mozgásformát ,
ami számára a
legmegfelelõbb.

– A legtöbb
esetben azzal ke-
resnek fel minket,
hogy fogyni sze-
retnének. Sokkal ritkábban fordul
elõ az, hogy valaki azért jön,
hogy javuljon az állóképessége,
vérnyomása, pulzusszáma, vagy
mert egyszerûen csak erõsebb,
fittebb akar lenni.

A Moveland Mozgásmûhely-
ben komplett életmódváltó prog-
ramot tudnak ajánlani a vendé-
geknek. Ebben állapotfelmérés,
étkezési tanácsok és természe-
tesen különféle edzésmódszerek
szerepelnek: gerinctorna, fitball,
Freestyler, Hot-Iron I–II., Hot Iron
Cross, Spinning, Bodyrope,
Sandbag, deepWork, valamint
cross training és interval hiit
órák. De teljesen egyénre sza-

bott személyi edzésre is van le-
hetõség.

A tavaszi méregtelenítéssel
és fogyókúrákkal kapcsolatban

az edzõ elmondta: nagyon sok
tévhit és álhír kering az
interneten, ezért mindenképpen
érdemes szakemberhez fordulni
a témában. Legyen szó diétáról,
vagy mozgásról. A fogyókúrás
programokat célszerû ugyanis
egyénre szabni, hiszen különbö-
zõek vagyunk, különféleképpen
reagál a szervezetünk is. Van,
akinél hatásos a léböjtkúra – eb-
bõl egy kilencnapos, speciális
változatot tudnak a Movelandben
ajánlani –, másoknál viszont le-
het, hogy elegendõ a kevesebb
szénhidrátbevitel a sikerhez. Így
tavasz elején összességében az
a legfontosabb, hogy feltöltsük a

szervezetünket vitaminokkal és
ásványi anyagokkal, és rendsze-
resen mozogjunk.

– A fogyás nem a végcél, hi-
szen az elért súlyt meg is kell tar-
tani, így a vendégeket sosem
hagyjuk magukra az ideális test-
súly elérése után sem. Az az iga-
zi eredmény, ha sikerül rászok-

tatni valakit a mozgás örömére.
A cél ugyanis az, hogy maga a
mozgás váljon doppingszerré!
Azt tapasztaljuk, hogy aki rend-
szeresen eljár hozzánk, egy idõ
után már automatikusan igényli a
mozgást, mert fizikailag és szel-
lemileg is hozzászokik.  Az edzé-
sek hatékonyságán túl, sokan a
vidám hangulat és a jó társaság
miatt is szívesen jönnek hoz-
zánk.

Az egyes óratípusokról és
árakról a Moveland Mozgásmû-
hely (Zalaegerszeg, Kossuth u.
47–51. I. emelet) Facebook-olda-
lán olvasható több információ.

TELEFON: 06-30/445-0111

A MOZGÁS VÁLJON DOPPINGSZERRÉ
ITT A TAVASZ: TÖLTSÜK FEL SZERVEZETÜNKET
Mit tehetünk a télen felszaladt kilók vagy a tavaszi fáradság

ellen? A válasz egyszerûnek tûnik: mozogjunk, és étkezzünk
tudatosan. Azonban jobb, ha nem az interneten keresünk eh-
hez praktikákat, hanem szakemberhez fordulunk.

Aki tavaly év közben nem
nyilatkozott arról, hogy milyen
kedvezményekkel csökken a
személyi jövedelemadója, illet-
ve adóalapja, nem késett le
semmirõl. 

Az elmaradt lépés a május 20-ig
beadandó  szja-bevallásban  pótol-
ható, és az év közben nem érvé-
nyesített adókedvezmény igénybe
vehetõ. A legtöbben az elsõ
házasok kedvezményét, a családi

kedvezményt és a súlyos fogyaté-
kosság kedvezményét érvényesítik
a bevallásban.

Az elsõ házasok kedvezménye
2015. január 1-jétõl igényelhetõ és
annak a párnak jár, amelyik 2014.
december 31-e után – legalább
egyikük elõször – kötött házassá-
got. A családi kedvezményt fõsza-

bály szerint azok vehetik igénybe,
akik családi pótlékra jogosultak.
2015-re  5 ezer 250 forint személyi
kedvezmény jár az adóból azok-
nak, akik rokkantsági járadékban,
illetve fogyatékossági támogatás-
ban részesülnek, vagy olyan beteg-
ségben szenvednek, amely súlyos
fogyatékosságnak számít. 

KEDVEZMÉNYEK
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Hazánkban természetes dolog,
hogy megnyitjuk a vízcsapot,
melybõl emberi fogyasztásra alkal-
mas vizet kapunk. Azon kevés
nemzetek sorába tartozunk ezál-

tal, ahol biztosított a fenntartha-
tó vízszolgáltatás az ágazat-
ban dolgozó mintegy 15 ezer
ember munkájának köszönhe-
tõen. A világ jelentõs részében
azonban ez nem így van, van-
nak helyek, ahol szinte egyálta-
lán nincs jó minõségû, iható
víz. A vezérigazgató úgy véle-
kedett, a jövõ olajáért elõfordul-
hat, hogy komoly nemzetközi
konfliktusok, háborúk törnek ki,
de nekünk itt a Kárpát-meden-
cében az a dolgunk, hogy vi-
gyázzunk erre a kincsre. 

A víz világnapját idén a „Vizek
és mesterségek” mottóval hirdet-
ték meg, ami a rajzpályázat címe
is volt egyben. Megköszönve a
gyerekek aktív részvételét, úgy

értékelt, az alkotások hûen tükrö-
zik, hogy a víz mennyire létfontos-
ságú az emberi szervezet számá-
ra, és mint közeg, milyen sokféle
tevékenység és foglalkozás köt-
hetõ hozzá.  

Gecse Péter alpolgármester
elmondta, a Zalavíz Zrt. immár
hagyományos programján nem-
csak rajzpályázatot hirdetett, ha-
nem március 22-én és 23-án 30
iskolás csoportot fogadott a me-
gyébõl, hogy a diákok testközel-
bõl is megtekinthessék azon
technológiákat a Balaton úti te-
lephelyen, melynek révén egész-
séges ivóvíz kerül mindannyiunk

poharába. Az alpolgármester ki-
emelte a környezettudatos gon-
dolkodás, a lakossági tudatfor-
málás illetve a tudatos fogyasz-
tás fontosságát, ami, mint
mondta, megjelenik a környezet-
védelem jeles napjainak megün-
neplésében Zalaegerszegen. Az
önkormányzat, annak cégei vala-
mint az oktatási-nevelési intéz-
mények éves ütemterv szerint
szervezik ezeket a közösségi
programokat. Hangsúlyozta, az
önkormányzat és a Zalavíz Zrt.
egyaránt elkötelezett abban,
hogy infrastrukturális fejleszté-
sekkel a mûszaki feltételek is ren-

delkezésre álljanak a megfelelõ
minõségû ivóvíz biztosításához.

Vigh László országgyûlési
képviselõ a tiszta és egészséges
ivóvíz fontosságára, vízkincseink
védelmére, a takarékos vízhasz-
nálatra hívta fel a figyelmet. En-
nek okán beszélt az idõjárási vi-
szonyok, az évszakok jellegének
megváltozásáról, valamint az
édesvíz pazarlásának várható sú-
lyos következményeirõl. Jelezte,

hogy a kormány a víziközmû ága-
zatot stratégiai kérdésnek tekinti,
ennek részeként egységes vízdí-
jat kíván bevezetni az országban. 

A Zalavíz Zrt. tizennegyedik al-
kalommal emlékezett meg a víz vi-
lágnapjáról, illetve hirdetett alkotói
pályázatot, melyre mintegy három-
száz rajz érkezett be.  „Mindenki
gyõztes, de vannak díjazottak” –
hangsúlyozta Nagy András, hoz-
zátéve azt, hogy a gyerekek nem
csupán a paravánnak rajzoltak,
hanem a munkatársaknak is, akik
a mûvekbõl megismerhetik gon-
dolkodásukat az egyik legfonto-
sabb természeti kincsünkrõl, a víz-
rõl. A vezérigazgató azt is megosz-
totta a jelenlévõkkel, hogy kará-
csonyi üdvözlõlapjukon az egyik
díjazott rajzot használták fel.   

Autómosás, tûzoltás, kertész-
kedés, búvárkodás, ásványvíz-
készítés, hajózás – sorolta a vizes
mesterségeket festményén
Kismányoky-Wallandt Gertrúd (kü-
löndíj: 3. helyezett), a Liszt Ferenc
Általános Iskola elsõ osztályosa.
Mint mondta, a vízre vigyázni kell,
amivel testvére, Kismányoky-
Wallandt Georgina (ált isk. alsó ta-
gozat: 1. helyezett) is egyetértett.
Rajzán tavaszi nagymosást ábrá-
zolt, kék-fehér járólapon mosógé-
pekkel, valamint virágos mezõn
száradó ruhákkal.  

AZ IVÓVÍZRE MÁRPEDIG VIGYÁZNI KELL!
A ZALAVÍZ ZRT. VÍZ VILÁGNAPI RENDEZVÉNYÉN

Gecse Péter, Nagy András, Vigh László,
valamint Böcskey Zsolt és Árkovics Orsolya.

Az ivóvíz ma a legjobban ellenõrzött élelmiszer Magyarorszá-
gon, melybõl bátran lehet inni –  fogalmazott köszöntõjében Nagy
András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója víz világnapi rendezvényük
apropóján meghirdetett alkotói pályázat díjkiosztóján.

– B. K. –

De szigorúan mindent a szem-
nek alapon. A növény eszmei érté-
ke 50 ezer forintra nõtt a korábbi 10

ezer helyett, ami a fogyatkozó
egyedszám sajnálatos mutatója. 

Egyéb szépségeket és az egyre
népszerûbb medvehagymát hagyta
maga mögött a nevezett növény az
év vadvirága versenyben. A turbán-
liliom és a nagyezerjófû voltak még
a jelöltek a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum által kiírt verseny-

ben, melyet internetes szavazás
döntött el. Egyébként egyre több az
év élõlénye kategória, fa, virág, ma-
dár, rovar, hal, gomba és a többi te-
kintetében. A legrégebbi az év ma-

dara kategória 1979-tõl (az idén
a kevésbé ismert Haris nyerte el
a címet), az év fáját pedig 1996-
tól jelölik meg. Az év vadvirága
ötlet 2010-bõl származik, és
2011-tõl jegyzik eszerint is a nö-
vényeket. 
– Egy botanikus szakmai kör
tesz javaslatot a jelöltekre, me-
lyekbõl a közönség választ
internetes szavazással – ismer-
tette a részleteket dr. Illyés Zol-
tán, aki az érdeklõdõknek túrát
szervezett a zalaegerszegi
Parkerdõbe a kockásliliom be-
mutatására. Közben hangsú-
lyozta, most is, mint sok más
élõlény esetében, hogy az élõ-
helyet kell védeni elsõsorban,
ezzel minden ott élõ egyed is
védett lesz. A mocsári kockásli-
liom ártéri rétek növénye, élette-
rét a gyepfeltörés és a vizek le-
csapolása veszélyezteti. A mût-
rágyázás hatása nem csak a

mezõgazdasági területeken érzõ-
dik, ezért elszaporodhatnak olyan
nyomnövények, sásfélék is, melyek
elnyomják a természetes populá-
ciót, tette hozzá a szakember. –
Magyarországon a kockásliliom
nemzetségnek egyetlen faja él, a
mocsári kockásliliom, ezért a név-
használat a köznyelvben rövidült.

Korai virágzású, akárcsak a többi
hagymás növény, melyek éppen a
hagymájuk segítségével raktároz-
zák a tápanyagot az elõzõ évrõl. A
megporzást a többi korai virághoz
hasonlóan a poszméhek végzik,
melyek lévén a kockásliliomnak ala-
csony, „bólogató” virága van, szinte
kiesnek, földre esnek a megporzás
után. 

Kérdésekre válaszolva a túrave-
zetõ elmondta, a kereskedelmi for-
galomban lévõ kockásliliom-hagy-
mák esetében vannak visszaélé-
sek, gyakran a természetes élõ-
helyrõl ássák ki ezeket. Aki min-
denképpen a kertjébe szeretne va-
lami hasonlót, annak a császárko-
rona ajánlott, mely rokon a neve-
zett virággal. Szintén kaphatók a

kereskedelemben „méhdoktor”
vadvirágmag-keverékek. Ugyanis
mind a méhek, mind a vadvirágok
száma erõsen megcsappant (Kíná-
ban a gyümölcsfákat kézzel poroz-
zák már emiatt). Ez utóbbi kezde-
ményezés Hollandiából indult, ahol
a túl nyommentesen tartott tulipán-
földek károsították a természetes
teret. Ugyancsak siralmas botani-
kus szemmel például az ausztriai
szép zöld gyep, melyet csupán
egyetlen faj alkot. Szintén nem tesz
jót a sok fûnyírás, mely csökkenti a
vadvirágszámot, ezzel számos élõ-
lény, köztük a méhek életterét. 

Dr. Illyés Zoltán még elmondta,
ha az idõjárás nem lesz hirtelen túl
meleg, akkor még néhány hétig vi-
rágoznak a kockásliliomok, a túl
erõs nap ugyanis gyors elvirágzást
okoz. A mostani túráknak várha-
tóan lesz folytatása, a tervek között
szerepel orchideamegfigyelés is. 

Óvári Miklós, a Balaton-felvidé-
ki Nemzeti Park botanikus és táj-
védelmi szakreferense tájékoztatá-
sa alapján Zalában milliósra tehetõ
a mocsári kockásliliom-állomány.

Úgy véli, a város közlekedési
rendszere nem fogja bírni azokat
az átalakításokat, melyek tervbe
vannak véve. Zalaegerszegnek
van sétatere, ez pedig a Csipke
passzázstól a Dísz és Európa te-
reken át a postáig tart. Ki lehetne
még alakítani sétálható közösségi
tereket a nagytemplom  és a piac
környékén, és érdemes lenne a
Vizslaparkban is hasonló öveze-
teket létrehozni. Egyik lehetne

történelmi park, a másik gasztro-
nómiai és egy hagyományos kor-
zó.

Pintérné Kálmán Marianna a
közlekedési átalakítás során fel-
merült Béke liget átvágásáról
szólt. Szerinte mérlegelni kell,
hogy a ligeten keresztül utat épít-
senek. Nem ért egyet a környezet
pusztításával, a belváros egyik
központi parkját inkább fejleszteni
kellene – fogalmazott.

„Belvárosunk utcaszerkezete a 15 ezer lakosú egykori kisváros
településszerkezetét õrzi a mai napig. Ebben a struktúrában a
Kossuth utca átmenõ forgalmának javítása – a normális, zavarta-
lan közlekedés biztosítása érdekében – elengedhetetlen” – fogal-
mazott sajtótájékoztatóján Pete Róbert önkormányzati képviselõ,
a Jobbik helyi elnöke.

VIRÁGZIK AZ ÉV VADVIRÁGA
KOCKÁSLILIOMOK A PARKERDÕBEN

Bõ hete kinyitotta szirmait a mocsári kockásliliom a Zala völ-
gyében. A védett és különleges növényre az idén nagyobb figye-
lem esik, mert az év vadvirágának választották Magyarországon.
A 130 fajt számláló kockásliliom nemzetség egyetlen hazai képvi-
selõjének virágpompája az idõjárástól függõen még néhány hétig
megcsodálható Zalaegerszegen is.

JOBBIK: A KOSSUTH UTCÁRÓL



– pet –

A részletekrõl a levéltárban tar-
tott sajtótájékoztatót Molnár And-
rás, az intézmény igazga-
tója, a kötet egyik szerzõ-
je, dr. Gyimesi Endre
szerkesztõ, valamint Se-
res Péter fotóriporter, a
kötet képszerkesztõje.

Gyimesi Endre el-
mondta: két fontos évfor-
duló van Zalaegerszeg
életében, az egyik a város
elsõ írásos említése
(1247), a másik pedig a
város rendezett tanácsúvá
válása (1885). Az elmúlt
évtizedekben e két dátum-
hoz kapcsolódva jelentek
meg különféle kiadványok,
melyek törzsanyaga levél-
tári forrásokból, illetve a
Göcseji Múzeum kutató-
és gyûjtõmunkájának
eredményeibõl állt össze. Húsz év-
vel ezelõtt, 1997-ben, a város elsõ
írásos említésének 750. évforduló-
ja alkalmából már megjelent egy
színes képeskönyv, és egy város-
történeti tanulmánykötet (Zala-
egerszeg évszázadai címmel).
Most úgy gondolták, hogy a kép-
anyag és a szöveges, történeti át-
tekintés kerüljön egy impozáns kö-
tetbe, melyet mindenki szívesen
forgat.

Azt szeretnék, ha a könyv ku-
riózum lenne, s nemcsak a már
meglévõ levéltári és múzeumi for-
rások adnák hozzá az alapot, így a
lakosság segítségét is kérik a do-

kumentumok összegyûjtéséhez. A
zalai levéltár arra kéri a város pol-
gárait, és az innen elszármazott
egykori lakókat, hogyha van a bir-

tokukban olyan anyag (fotográfia,
festmény, bútor, használati tárgy,
írásos dokumentum), ami város-
történeti szempontból értékes le-
het, azt juttassák el a levéltárba.
Természetesen figyelembe veszik,
hogy magántulajdonról van szó,
így a beérkezett anyagokról máso-
latot (fotót) készítenek, de aki
megválna a képektõl, tárgyaktól,
azt adományként is elfogadják.

Molnár András elmondta: a II.
világháborúban részt vett zalai
honvédek anyagának gyûjtése ad-
ta az ötletet, hogy a 770. évfordu-
ló kapcsán egy társadalmi össze-
fogást hirdessenek meg, hiszen
akkor a sajtó felhívására több csa-
lád is jelezte, hogy van a birtokuk-
ban értékes anyag. Most nem há-
borús relikviákat várnak, hanem a
város fejlõdése szempontjából
fontos iratokat és képeket, vala-
mint olyan festményeket, fotókat,
amik köztiszteletben álló eger-
szegi családokat, polgárokat ábrá-
zolnak, de az õ életükhöz, munká-
jukhoz kötõdõ dokumentumokat
is. A gyûjtõkörbe tartoznak továb-
bá a városképi ábrázolások (fotók,
metszetek, grafikák), régi építke-

zésekrõl, épületekrõl, vagy iparos
munkáról, földeken végzett mun-
káról készült felvételek is.

A készülõ kötet a kezdetektõl
(1247) egészen az 1960-as évek
végéig foglalja össze a város törté-
netét, így egészen a közelmúltból
is várnak anyagokat.

Molnár András hozzátette: a
korabeli forrásokból tudják, hogy
sok minden létezik, de rengeteg
dokumentumnak eddig nem akad-

tak a nyomára. Ilyen például a Za-
laegerszeg évszázadai könyv bo-
rítóján lévõ grafika, mely egy eddig
ismeretlen helyen lévõ olajfest-
mény másolata, és a város kora-
beli látképét ábrázolja. De az utca-
névadó Tüttõssy László községbí-
róról is kell lennie valahol egy
portrénak…

Seres Péter elmondta: szeret-
nék, ha a város polgárai három,
maximum négy hónapon belül je-
lentkeznének az anyagokkal, hi-
szen az õsz folyamán már a szer-
kesztési munkák kezdõdnek. Elsõ-
sorban a régi zalaegerszegi csalá-
dok segítéségre számítanak, ám
annak is örülnének, ha minél több
elszármazotthoz is eljutna az infor-
máció.

A jövõ évben megjelenõ kötet
250–260 oldal lesz, fele-fele
arányban tartalmaz majd kép-
anyagot és szöveges részeket. A
szerzõk a levéltár (Gyimesi End-
re, Káli Csaba, Kapiller Imre, Mol-
nár András) és a múzeum (Béres
Katalin, Megyeri Anna, dr. Vándor
László) történészei lesznek. A
családok pedig Gyimesi Endré-
hez juttathatják el az anyagokat.

5Kultúra

Április 11-én bárki gerillaak-
cióba kezdhet a városban, per-
sze csak ha költészetrõl van
szó. József Attila 111. születés-
napján ugyanis ismét országos
megmozdulást hirdet a gittegy-
let.com internetes portál. A
„Posztolj verset az utcára!”
kezdeményezés célja, hogy mi-
nél többen ragasszanak ki ver-
seket vagy versrészleteket a
villanyoszlopokra, kandelábe-
rekre, fatörzsekre; vagy ahová
tetszik.

– pP –

Lehet nyomtatott, vagy kézzel
írt változat, sõt színes krétákkal az
aszfaltra is felírhatja bárki kedvenc
idézetét vagy költeményét. Hogy
klasszikus vagy kortárs, teljesen
mindegy. A lényeg a posztolás;
ami jelenti egyrészt magának a
versnek a kiragasztását, és az ak-
cióról készült fotó megosztását is.
A képet ugyanis a Gittegylet
weboldalára (illetve az e célra lét-
rehozott posztoljverset.hu alol-
dalra), vagy Facebook-oldalára is
fel kell tölteni. A társaság így tudja
regisztrálni, hogy hányan vettek
részt országosan a kulturális meg-
mozduláson.

Az akcióhoz az elmúlt két év-
ben csatlakozott a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár is. Hor-
váth Viktória könyvtáros érdeklõ-
désünkre elmondta: 2014-ben

Tóth Imre zalaegerszegi költõ
egyik versét ragasztották ki a
Deák térre. Akkor a városban még
kevésbé volt ismert ez az akció,
tavaly azonban már a könyvtáro-
sokon kívül mások is posztoltak
egy-egy verset a belváros külön-

bözõ helyeire. Idén már nemcsak
a megyei könyvtár, hanem a tag-
és fiókkönyvtárak is részt vesznek
a gerillaakcióban, s szeretnének
minden olvasót és verskedvelõt is
arra buzdítani, hogy április 11-én
bátran ragasszanak ki a költemé-
nyeket vagy idézeteket a közterü-
letekre.

A könyvtáros úgy látja: a líra
egyáltalán nem haldoklik. Bizo-
nyítja ezt az évrõl évre népsze-
rûbb országos megmozdulás. Va-
lamint az a tény, hogy a könyvtár-
ban még mindig van egy olyan ré-

teg, aki szívesen olvas verseket,
és keresi a legfrissebb köteteket
is.

Kiss Gábor, az intézmény igaz-
gatója hozzátette: a költészet nap-
ja alkalmából többféle programmal
is készülnek. A könyvtárosokból

v e r b u v á l ó d o t t
VERAMI 785 tár-
saság megzené-
sített verseket ad
elõ a megyei
könyvtárban, a
városi könyvtár-
ban pedig Joós
Tamás énekmon-
dó lép fel. De a
költészet napjá-
hoz kapcsolódik
immár évek óta a
József Attila-sza-
valóverseny is,

melynek döntõjére április 9-én,
Lendván kerül sor. Szintén az év-
fordulóhoz kötõdõen mutatják be
április 5-én 17 órakor Tóth Imre
legújabb, Exit címû verseskötetét
is a megyei könyvtárban.

Remélik, hogy az április 11-i
gerillaakción minél többen részt
vesznek, és néhány napig kira-
gasztott versekbe botlunk majd a
városban járva.

POSZTOLJ VERSET AZ UTCÁRA!
ORSZÁGOS GERILLAAKCIÓ A KÖLTÉSZET NAPJÁN

– V. Zs. –

„A Csend hangjai” (A beatkor-
szak legendás dalai és versei ma-
gyarul) koncertmûsor bevételét a
szervezõk a Mandulavirág Fogya-
tékkal Élõk Református Gondozó-
házának ajánlották fel. A jótékony-
sági est után Velkey Péter érdeklõ-
désünkre elmondta: olyan jóté-
konysági estet sikerült szervezniük,
ahol a fellépõ mûvészek és a kö-
zönség is nagyon jól érezte magát.
A színházi est végén többen meg is
fogalmazták, jó lenne még látni Za-
laegerszegen a Hangfogó együt-
test valamelyik városi fesztivál al-

kalmával koncerten vagy akár utca-
bálon. 

– Van az együttesnek egy egész
estét betöltõ színházi produkciója
Fehér csend címmel, ami John
Lennonék tragikus sorsú oroszor-
szági kortársa, Vlagyimir Viszockij
(1939–1980) költõ, színész, éne-
kes, zeneszerzõ ma is izgalmas
dalait és verseit dolgozza fel a
Csend hangjai koncerthez hasonló
koncepcióval. Talán a Hangfogó és
Horányi László ezzel az elõadással
is eljut majd egyszer Zalaegerszeg-
re – fogalmazott Velkey Péter. El-
mondta: több mint egymillió forint
gyûlt össze a jótékonysági esten,

mellyel segíteni kívánják a reformá-
tus gondozóház munkáját, illetve
fejlesztési elképzeléseiket.

Nemes Bernadett intézményve-
zetõ a színházi est után elmondta:
hálásak, és köszönik a támogatást.
Az alaptevékenységük végzéséhez
megvan mindenük, de sok álmukat
szeretnék megvalósítani, és ebben
tudnak segíteni az adományozók.

– Egyik ilyen, hogy tönkrement
az a kisbuszunk, amivel a mozgás-
sérülteket, a kerekesszékes itt élõ-
ket tudtuk szállítani. A másik, hogy
szeretnénk szebbé tenni az udva-
runkat kerti bútorokkal, egy kis
parkkal, ösvénnyel, valamint olyan
játékokkal, melyek a felnõtteknek is
örömet szereznek.  Az a célunk,
hogy minél több élményt tudjunk
nyújtani a gondozóház lakóinak –
fogalmazott érdeklõdésünkre Ne-
mes Bernadett.

VISSZAVÁRJÁK A HANGFOGÓ EGYÜTTEST
TÖBB MINT EGYMILLIÓ JÓTÉKONYSÁGI CÉLRA

Telt ház elõtt, nagy sikerrel adott koncertet a Hevesi Sándor
Színházban a már több mint harmincéves debreceni Hangfogó
Band, melynek alapító tagja Velkey Péter, a polgármesteri hivatal
humánigazgatási osztályvezetõje, aki maga is színpadra lépett az
est folyamán.

VÁROSTÖRTÉNETI ALBUM KÉSZÜL
CSALÁDI DOKUMENTUMOKAT VÁR A LEVÉLTÁR

A zalaegerszegi lakosság, illetve a városból elszármazottak se-
gítségét kéri a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára
egy jövõ évben megjelenõ várostörténeti képeskönyv anyagának
összeállításához. Zalaegerszeg 2017-ben ünnepli elsõ írásos em-
lítésének 770. évfordulóját, s a jeles alkalomra egy várostörténeti
képes albummal készül a közgyûjtemény. A kötet szerkesztõje dr.
Gyimesi Endre történész, a város egykori polgármestere lesz.

Fotó: Seres Péter

Molnár András, dr. Gyimesi Endre és Seres Péter.
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Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében – kizá-
rólag a lakosság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi
nagytakarítását.

2016. április 4–5. (HÉTFÕ vagy KEDD) reggel 7 órától:
Kaszaháza, Gólyadomb, Nekeresd, Neszele, Pózva
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. március 31.
(csütörtök) 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT: 
Pózva, Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Vasút, dr. Jancsó Benedek,
Egervári, Nekeresdi, Virágzó mezõ, 
Gébárti 65-tõl és 82-tõl kezdõdõen, Neszelei, Irinyi J., Jedlik Á., Ki-
rály, Jégmadár, Csillagvölgy, Esthajnal, Ilosvai, Bükkfa, Kaszaházi,
Zala, Vásártér, Ságodi u. 37-ig és 18.-ig bezárólag, Levendula, Pa-
noráma tér, Papharaszt, Rózsavölgyi, Kakukkfû, Füzike, Verõfény,
Tücsök és Gólyadombi utca.

2016. április 7–8. (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK), reggel 7 órától:
Kertváros keleti része (Köztársaság és Jánkahegy közötti terü-
let), Zrínyi u. környéke
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. április 5.
(kedd) 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT:
Köztársaság u. páros oldala, Czobor M., Erkel Ferenc, Fáy A.,
Hegyalja, Jászai Mari, Hajnal, Babits Mihály, Ifjúság, Mészáros
Lázár, Borostyán sor, Cinke, Bodza, Sas, Olajmunkás, Május 1.,
Varkaus tér, Rózsák tere, Zrínyi, Tomori Pál, Dobó K., Bajcsy-Zs.
tér, József A., Árpád, Bem József, Tóth Árpád, Móricz Zs., Szent
László, Bokréta, Bartók Béla, Perczel Mór, Katona J., Kút, Orsolya
tér, Orsolya út, Zárda, Mátyás király, Alsójánkahegyi, Napraforgó,
Tõzike és Liliom utca.

2016. április 11–12. (HÉTFÕ vagy KEDD), reggel 7 órától:
Besenyõ, Botfa
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. április 7. (csü-
törtök) 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT:
Avashegyi, Botfa, Fehérhegyi, Gesztenyési, Rózsás, Várberki, Ka-
rácsony-hegyi, Avashegy, Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge,
Esze Tamás, Kutilapi, Posta, Szövetkezet és Hegyi  út.

LOMTALANÍTÁS ZALAEGERSZEGEN 2016.

A Csácsbozsoki Településrészi Önkormányzat, a
Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház, a Csácsbozsoki Évgyûrûk Nyug-
díjasklub és az Izsák Imre Általános Iskola szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a Csácsi Tavasz programjaira.

ÁPRILIS 1. – péntek
10.00 Kiállítás Mónok Balázs tanítványainak munkáiból

Helyszín: Gábriel József Mûvészeti Mûhely – Izsák-iskola

ÁPRILIS 9. –  szombat
19.00 XIV. Csácsbozsoki borverseny – az Izsák Imre Általá-

nos Iskolában 
Szakmai elõadás 
Borbírálat és eredményhirdetés 
Borkóstoló, vacsora és vidám közösségi est 
A borversenyre szánt borokat – fajtánként 2x5 dl – 2016.
04. 9-én, 
15.00 és 16.00 óra között lehet leadni az Izsák-iskolában. 
A borbírálat 16.00-kor kezdõdik.

ÁPRILIS 12. – kedd
13.30 Jós Attila énekmondó mûsora alsósoknak, a költészet

napja alkalmából 
Helyszín: az Izsák-könyvtár olvasóterme 

CSÁCSI TAVASZ – 2016

BÖLCSI-KÓSTOLGATÓ – 2016
2016. április hónapban sok szeretettel várjuk az érdeklõdõ

szülõket, nagyszülõket, leendõ bölcsiseket a Zalaegerszegi
Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéiben a bölcsi-kóstolgatókon.

Ûrhajós-bölcsõde: 2016. április 02. 9–12 óráig
Napsugár-bölcsõde: 2016. április 09. 9–12 óráig
Cseperedõ-bölcsõde: 2016. április 16. 9–12 óráig 
Tipegõ-bölcsõde: 2016. április 23. 9–12 óráig

A délelõtt során lehetõség nyílik:
Megismerkedni a leendõ gondozónõkkel
 A bölcsõdei élettel
 A bölcsõde épületével, a csoportszobákkal, játékokkal

Minden a bölcsõdei élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre
választ kaphatnak!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék vezetõje

30/377-39-25
Gáspár Lászlóné – bölcsõdevezetõ 30/870-62-27
Simon Ildikó – bölcsõdevezetõ 30/870-62-25
Tóthné Gróf Andrea – bölcsõdevezetõ 30/870-62-29
Tóth Tímea – bölcsõdevezetõ 30/870-62-21

ÁPRILIS 1. FISH!-koncert Atlantis

ÁPRILIS 1-TÕL Kortárs képzõmûvészeti kiállítás Magyar Olaj- és Gázipari 
Múzeum

ÁPRILIS 2. Autista alkotók kiállítása Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem

ÁPRILIS 2. Vasárnapi Gyerekek formáció koncertje PopUp Cafe

ÁPRILIS 2. Aznavour 
zenés pillanatképek a sanzon királyának Keresztury Dezsõ VMK
életébõl

ÁPRILIS 3. Tavaszi nyitott mûhelygalériák Kézmûvesek Háza
napja

ÁPRILIS 7. Stelázsi – termelõi piac Keresztury Dezsõ VMK

ÁPRILIS 8. Nyitott Akadémia Art Mozi
Almási Kitti elõadása

ÁPRILIS 8. Lord-koncert Keresztury Dezsõ VMK

ÁPRILIS 8. Szeder-koncert PopUp Cafe

ÁPRILIS 11-TÕL Zalaegerszegi egyetemi napok A város több pontján

ÁPRILIS 11. Költészet napja 2016 Városi Hangverseny- és
Dinnyés József zeneszerzõ estje Kiállítóterem

ÁPRILIS 12–13. Violin király és Hanga Keresztury Dezsõ VMK
királykisasszony meséje

ÁPRILIS 13. JazzSzerda és világzenei sorozat Városi Hangverseny- és
Sárik Péter Trió feat Micheller Myrtill Kiállítóterem

ÁPRILIS 13. Kelemen Kabátban/Meztelen Diplomaták Atlantis

ÁPRILIS 14. Zenél a FILM Keresztury Dezsõ VMK
ifjúsági filharmóniai hangverseny

ÁPRILIS 15-TÕL V. Városi Diáknapok Keresztury Dezsõ VMK
ÁPRILIS 15. Technikai Szünet-koncert PopUp Cafe

ÁPRILIS 15. Izsák Imre tárgy- és dokumentum- Apáczai Mûv. Központ
kiállítás

ÁPRILIS 15. Pálóczi Horváth Ádám AMI és Városi Hangverseny- és
Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Kiállítóterem
közös hangversenye

ÁPRILIS 20. Belül semmi (kabaré) Art Mozi
Kõhalmi Zoltán, Janklovics Péter,
Mogács Dániel, Szomszédnéni

ÁPRILIS 22. Müller Péter önálló estje Art Mozi

ÁPRILIS 22. A kutya és az ember Városi Hangverseny- és
Dr. Ujfalussy Dorottya Júlia etológus Kiállítóterem
elõadása

ÁPRILIS 23. Nagy Edi koncertje PopUp Cafe

ÁPRILIS 22–24. XIII. Zalaegerszegi Országos Fazekas- Göcseji Falumúzeum
Keramikus Találkozó és Fesztivál

ÁPRILIS 22–MÁJ. 27. Cserépkályhamakettek Kézmûvesek Háza
Szalay Imre fazekas, cserépkályha- és 
kemenceépítõ kiállítása

ÁPRILIS 22–MÁJ. 31. Hucul-kerámiák Göcseji Falumúzeum
Bangó Aliz fazekas alkotásai

ÁPRILIS 23. Szent György-napi sárkányosdi Apáczai Mûvelõdési 
Központ

ÁPRILIS 23. Children of Distance-koncert Club Angels

ÁPRILIS 23. Dankos Attila orgonahangversenye Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem

ÁPRILIS 25. Pódiummûsor gyerekeknek Apáczai Mûv. Központ
A Napsugár Együttes mûsora

ÁPRILIS 26. Budapest Bár-koncert Mezõ Misivel Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem

ÁPRILIS 26. Nõi szerepek, nõi-férfi archetípusok Apáczai Mûv. Központ
a párkapcsolatban
Kiss József Zsolt asztrológus és
Öledi Réka nõinspirátor

ÁPRILIS 28. Mozaikok egy családregénybõl Városi Hangverseny- és
Grecsó Krisztián Jelmezbál c. Kiállítóterem
új regényének bemutatója

ÁPRILIS 29–MÁJ. 1. V. Pálinka- és Mangalicamajális Városi Sportcsarnok és
környéke

ÁPRILIS 30. RISKARÉNA Városi Sportcsarnok

ÁPRILIS 30. Crosstraining csapatverseny Városi Sportcsarnok

ÁPRILIS 30. Sajnarana zenekar koncertje PopUp Cafe

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI

KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

FELVÉTELT HIRDET 
2 FÕ RÉSZÉRE

HATÁROZATLAN IDÕRE

GONDOZÓ,
ILLETVE ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek:
– OKJ-s szociális (szak)-

gondozó, szociális segítõ,
ápoló képesítés az 1/2000.
SZCSM-rendelet 3. sz. mel-
léklete szerint; büntetlen
elõélet.

Feladat:
ápolási, gondozási felada-
tok ellátása.

A jelentkezéshez csatolandó:
szakmai önéletrajz; vég-
zettséget igazoló okiratok
másolata.

Bérezés: KJT. alapján.

Az állásról bõvebb informá-
ció kérhetõ Bálintné Szalai Ani-
kótól  a 92/317-683 telefonszá-
mon vagy személyesen az in-
tézményben.

Pályázat beadási helye és ha-
tárideje:

Zalaegerszegi Gondozási
Központ  Idõsek Otthona
(Zalaegerszeg, Gasparich
u. 3.)
2016. március 31.

Az állás az elbírálást köve-
tõen azonnal betölthetõ.

A NAPRAVÁR

WALDORF ÓVODA

BEIRATKOZÁSI

IDÕPONTJA:

BEPILLANTÓ BABA-MAMA
JÁTSZÓHÁZ
2016. április 12. (kedd)
16.00–18.00

DR. JAKAB TIBOR antropo-
zófus orvos elõadása az óvo-
dáskorú gyermekek fejlõdé-
sérõl 
2016. május 21. (szombat)
17.00

A jelentkezési lapok beadásá-
nak határideje: 2017. május
21.

Meghívó
SZERETETTEL VÁRJUK

AZ ÉRDEKLÕDÕKET

A LISZT FERENC ÁLTALÁNOS

ISKOLA ÉNEKKARI

VERSENYCSAPATÁNAK

BEMUTATÓ-
KONCERTJÉRE

2016. ÁPRILIS 4-ÉN,
HÉTFÕN 17 ÓRÁRA

AZ ISKOLA TORNATERMÉBE! 

MÛSORON:
az április 19–23. között
megrendezésre kerülõ mal-
cesinei nemzetközi kórusver-
senyen (Olaszország) el-
hangzó zenei program be-
mutatása.

VEZÉNYEL
Kövécs Edit tanárnõ
karnagy

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

A marosvásárhelyi Maros Mûvészegyüttes hagyo-
mányos tavaszi turnéja során Zalaegerszegen is
fellépett. A március 15-i ünnepi hangulatot emelte az
esti bemutató a Keresztury Dezsõ VMK-ban. 

A „Szép piros hajnalban” címû folklórmûsor
többségében magyar tematikájú, hagyományos
néptáncot mutatott be. A címadó egy archaikus népi
ima, amely mellett még népdalok és balladák
hangzottak el. Ez utóbbiakat táncszínházi elõadás
festette alá. Számos lendületes erdélyi néptánc mellett
egy román kolinda is elhangzott „A kilenc csoda-
szarvas” legendájával. 

Az elõadás érdekessége volt, hogy rendezõként
jegyezték a Zalai Táncegyüttes vezetõjét, Varga Jánost,
illetve a színvonalas mûsort élõ adásban közvetítette a
Magyar Televízió. 



Az atlétikai berkekben még
újoncnak számító Balázs Erik
(Zalaszám ZAC) gerelyhajítás-
ban nem kis meglepetést okozva
37,76 m-es teljesítménnyel szin-
tén aranyérmet szerzett.

* * *
A tavalyi évhez hasonlóan

idén is Kecskeméten rendezte a
Magyar Atlétikai Szövetség az
országos mezeifutó-bajnoksá-
got, amelyen a Zalaszám ZAC if-
jú közép- és hosszútávfutói egy
érmes és két döntõs helyezést
értek el.

Az ifjúsági lányok 4,5 km-es
távján a Hír Csenge, Kamondi
Natália és Ott Dorina trió feláll-
hatott a csapatbajnoki dobogóra,
mivel helyezési számaik alapján
bronzérmesek lettek. 

A Zalaszám ZAC újonc leány-
csapata a 3 km-es távon Molnár
Jázmin, Németh Boglárka, Berki
Barbara és Bencze Anna ösz-
szeállításban 4. helyezést ért el.
Az egyéni versenyszámban – 4,5
km – Hír Csenge 16:17 perces
idõeredménnyel hetedik helyen
ért célba.

Az V–VI. korcsoportban, Vass
Veronika (1999), a Kölcsey-gimná-
zium tanulója  100 m gyorson
1:04,27 perces idõvel aranyérmet
szerzett,   100 m  háton pedig  a  4.
helyen zárt.

* * *
A Budapesten  hetedik alka-

lommal megrendezett Mozgásja-

vító Kupa  harmadik fordulójában
Gaál Levente, az EuropTec  ZÚK
látássérült  sportolója nagysze-
rûen szerepelt,  három arany-
éremmel lett  gazdagabb.
Eredményei:

100 m gyors 1. 1:15,97, 50 m
gyors 1. 0:34,59. 50 m mell: 1.
0:42,70.

7Sport

TLI Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE
94-66 (24-21, 24-21, 22-17, 24-7)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, középszakasz, felsõház.
Székesfehérvár.

Atomerõmû KSC Szekszárd–ZTE NKK
80-58 (12-19, 30-8, 19-18, 19-13)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Szekszárd.

Csorna SE–Tarr Andráshida SC 0-2 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Csorna.

PMFC–ZTE FC Angels 1-0 (1-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Pécs.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

– Az elõttünk végzett hét együt-
tes játékoskerete jobb a miénknél,
nincs ezen mit szépíteni – értékelt
Gáll Tamás, a ZTE NKK vezetõ-
edzõje. – Ellenfeleink maximálisan
kihasználták a légióskvótát. A ma-
gyar mezõnyben a külföldi játéko-
sok egyértelmûen meghatározzák
a csapatok játékerejét. Nálunk, és
a mögöttünk végzett két csapat-
ban nincs légiós. Igaz, a Vasasnál
egy lengyel akad, de nem vezére
csapatának.

– Adódik a kérdés, miért nem
igazoltak légióst?

– A válasz egyszerû, nem volt
rá anyagi hátterünk. A bajnokság
megkezdése elõtt még nem láttuk,
hogy meglesz-e a pénzünk az
idényre. Most már kijelenthetem,
hogy ilyen szempontból nem lesz
gondunk az idény befejezésével.
Köszönet érte a vezetésnek és
mindenkinek, aki sokat tett a nõi
kosárlabdáért.

– Visszatérve a szakmai rész-
re, a többi csapatnál a kispad is
„hosszabb” volt...

– Ez is tény. Több éve a csapat
mellett dolgozó edzõként kicsit lel-
kileg is nehéz volt megélni, hogy
az elmúlt évek sikeres szereplése
után idén ennyivel kell beérnünk.
Sajnos, egy bravúrt sem sikerült
elérnünk az alapszakasz során.
Az elmúlt években mindig sikerült
legalább egy neves csapat skalp-
ját begyûjteni.

– Mi volt az alapszakasz pozi-
tívuma?

– A magyar nõi kosárlabda
szempontjából több jó lépést tet-
tünk. Sok fiatalnak biztosítottunk
játéklehetõséget, amelybõl a honi
kosárlabda profitálhat. A játéklehe-

tõséget a ZTE biztosította részük-
re, de már most sorban állnak ér-
tük a pénzesebb klubok. Nekik a
fejlõdéshez minél több játékperc
kell. Akad olyan pénzes klub,

amely azért vinné el tõlünk a játé-
kost, hogy minket gyengítsen, ná-
luk kevesebbet játszana. Nyilván a
játékosok döntenek. A csábítók
között élen áll a DVTK. Minden-
esetre jó lenne, ha a jelenlegi ke-
retbõl legalább négy játékos itt
maradna. Melléjük tudnánk igazol-
ni, akkor jobban szerepelhetnénk
a következõ idényben.

– Az ön által említett csábí-
tás, azt bizonyítja, hogy rendkí-
vül szûk a magyar játékospiac…

– Valóban így van.
– A rájátszásban mit vár csa-

patától?
– A mi keretünk a leggyengébb,

és ezzel nem sértem meg a lányo-
kat. Ha a Sopron ellen egy-egy
mérkõzésen belül érünk el részsi-
kereket, elégedett leszek. A lelkem
mélyén azért bizakodom, hogy a
rájátszásban sikerül egy bravúrt

valamelyik együttes ellen össze-
hozni.

– Milyen lehet a ZTE NKK jö-
võképe?

– Egy biztos, áprilisban befeje-
zõdik a bajnokság. Nálunk évek
óta megszokott, hogy egyéves
szerzõdéseket kötünk a játékosok-
kal. Az ígéreteinket anyagi oldalon
betartjuk. Addig nyújtózkodunk,

ameddig a takaró ér. Nagyon re-
mélem, hogy továbbra is lesz nõi
kosárlabda Egerszegen.

– A csapat megmaradása az
utánpótlás szempontjából is
fontos lenne. Hosszú évek után
ugyanis idén már figyelem-
reméltó eredményeket érnek el
utánpótláscsapataik...

– Az elmúlt évekhez képest tör-
tént elõrelépés. Több olyan csapa-
tot gyõztek le fiataljaink, amelyek
az elmúlt években magabiztosan
verték a ZTE-t. Nem látványos, de
szisztematikus munkával történt
az elõrelépés. Több tehetséges
lány bemutatkozott a felnõttcsa-
patban, és velünk edzenek. Nem
azért kaptak játéklehetõséget,
mert nem volt más, hanem tehet-
ségük alapján. Az õ szempontjuk-
ból is fontos lenne, hogy legyen
nõi kosárlabda Egerszegen.

A BRAVÚRRA MÉG VÁRNI KELL
ÍGÉRETES UTÁNPÓTLÁS A ZTE NKK-NÁL

Befejezõdött az alapszakasz a nõi kosárlabda-bajnokság A-cso-
portjában. A ZTE NKK együttese a nyolcadik helyen zárt, ami hûen
tükrözi a csapat játékerejét. A rájátszásban sem várható csoda, az
elsõ helyezett Sopronnal találkozik a rájátszás elsõ körében.

Az uzsai erdõ technikás, szin-
tes terepe adott otthont a hazai
versenyszezon elsõ rangsoroló-
versenyének. A Vas–Veszprém–
Zala megyei hosszú távú bajnok-
ság több mint 205 indulója között a
zalai tájfutók a következõ eredmé-
nyeket érték el. 

N14: 2. Tarsoly Panka (Göcsej
KTFE). N16: 3. Rövid Boglárka
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N18: 2.
Dely Virág (TRIÓ Egerszeg ZTC),
3. Simon Cintia (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N21: 1. Sárecz Éva (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F18: 2. Csertán
András (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F70: 1. Vajda László (TRIÓ Eger-
szeg ZTC), 2. Horváth Zoltán
(TRIÓ Egerszeg ZTC).

* * *
A Trió Egerszeg ZTC a helyi

önkormányzat hathatós támogatá-
sával rendezte meg Hévízen Zala
megye idei elsõ tájfutóversenyét. A
tavaly nyár végi sikeres megyebaj-
nokság után ezúttal Zalai Tavasz
Kupa néven délelõtt rövid távon,
majd délután egy városi (középtá-
vú) futamon futhatták keresztül-ka-
sul a várost a tájfutók.  A verseny-
re 12 egyesületbõl több mint szá-
zan neveztek,  a TRIÓ Egerszeg
ZTC sportolói 13, míg a Göcsej
KTFE tájfutó 4 érmet szereztek.
Eredmények:

A TRIÓ Egerszeg ZTC sporto-
lóinak dobogósai: 

Aranyérmesek: Fekete Sá-
muel (F16), Simon Cintia (N18),
Csiszár Gyopár (N12C), Mitró Mi-
lán (nyílt szalagos). Ezüstérme-
sek: Tompos Gábor (FN12D),
Molnár Botond (F14B), Csiszár
Barnabás (F16B), Rövid Boglárka
(N16B), Bódi Doroti (N18B), Sziva
László (F35), Molnár Csenge (nyílt
szalagos). Bronzérmesek: Ta-
kács Ticián (F16), Tõke Fruzsina
(N12C).
A Göcsej KTFE érmesei: 

Aranyérmesek: Császár Éva
(N35), Mézes Tibor Sólyom (F35).
Ezüstérmes: Tarsoly Róbert (F45).
Bronzérmes: Tarsoly Panka
(N14B).

* * *
A Veszprém megyei Vilonya

térsége már országos rangsorver-
senynek – tájfutómaraton – adott
otthont. 
Eredmények. 

N10D: 3. Szabó Boglárka (Gö-
csej KTFE). N14B: 1. Takács Szil-
via (Göcsej KTFE). N16B: 3. Rövid
Boglárka (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N18A: 1. Takács Orsolya (Göcsej
KTFE), 3. Simon Cintia (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N35A: 1. Császár
Éva (Göcsej KTFE), 2. Sárecz Éva
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N40A: 1.
Uhlir Tímea (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F40A: 1. Uhlir Péter (TRIÓ
Egerszeg ZTC), F70A: 1. Vajda
László (TRIÓ Egerszeg ZTC).

ELKEZDÕDÖTT
A TÁJFUTÓSZEZON

A tavasz eljöttével elkezdõdött a tájékozódási futók idei ver-
senyszezonja. A térségben több rangsorolóversenyt rendeztek,
melyek jó felkészülési versenyek a télen a sportágba bevont kez-
dõk és az idei bajnoki versenyekre készülõk számára egyaránt. 

Jókor jött a válogatott mérkõzé-
se a ZTE-nek, lehet rendezni a so-
rokat. Simonfalvi Gábor csapatka-
pitány eddig kívülrõl szemlélte a
ZTE mérkõzéseit, tõle kértünk
helyzetjelentést.

– Úgy vélem, a tavaszi elsõ két
forduló találkozóját biztosan hoztuk
– mondta Simonfalvi Gábor csa-
patkapitány. – A Mezõkövesd elle-
ni hazai rangadót elbuktuk, ennek
nyomai még Dunaújvárosban is
meglátszottak a játékunkon. Úgy
vélem, a Vác ellen nem a támadó-
játékunkkal volt gond, hanem az
ellenfél lekontrázott minket. Hazai
pályán illett volna nyerni, pláne
úgy, hogy három gólt lõttünk. 

– Azokon a mérkõzéseken is,
amelyeket megnyert a ZTE, dö-
cögött a játék...

– Az elsõ két mérkõzésünkön
szerintem nem játszottunk rosz-
szul, utána már inkább. Egy biz-
tos, Egerszegre az ellenfelek nem
a megszokott harcmodorukkal ér-
keznek, amire egész héten készü-
lünk. Teljesen beállnak védekezni,
ebbõl próbálnak kontrázni. Az elõ-
rejátékunk az ilyen bunkervédeke-
zés ellen nem elég hatékony. Ke-
vés olyan játékos van a csapat-
ban, aki egyéni improvizációval

meg tudja bontani a zártan véde-
kezõ csapatok védelmét.

– Alaposan elfogyott a ZTE
elõnye a tabellán, ha eddig nyo-

más alatt játszottak, akkor a
folytatásra duplán igaz. Bírják?

– Igaz, csak egy pont az elõ-
nyünk, de biztos vagyok benne,
hogy a Mezõkövesd is veszít még
pontokat. Nekünk meg minimálisra
kell csökkentenünk botlásaink szá-
mát. A lélektani elõny még mindig
a mi oldalunkon áll. Az ellenfelek
még mindig a hátunkat nézik. Úgy

kell játszanunk, hogy így legyen a
szezon végéig. Az igazi profi lab-
darúgó hideg fejjel és forró szívvel
cselekszik. Nekünk is ennek szel-
lemében kell játszanunk. 

– Továbbra is elérhetõ a felju-
tás?

– Mindent megteszünk érte.
Szeretnénk az NB I-ben is bizonyí-
tani. Ez egy játékos számára min-
denképpen kellõ motivációt kell,
hogy jelentsen. A hátralévõ fordu-

lókban szerzünk annyi pontot,
hogy a ZTE ismét az élvonalban
szerepelhessen.

– Balszerencsés az utóbbi
idõben. Vállsérülése után jött
egy másik. Tavasszal még nem
lépett pályára. Balmazújváros-
ban már igen?

- Nagyon remélem, hogy Csank
János betesz a csapatba.

HIDEG FEJJEL, FORRÓ SZÍVVEL
AZ ELÕNY MÉG MINDIG A ZTE FC-NÉL VAN
Két gyõztes mérkõzéssel nyitott a ZTE labdarúgócsapata az

NB II-ben, sokan úgy gondolták, gyorsan eldönti a feljutás kérdé-
sét. Aztán jött a megtorpanás, rangadót vesztett a Mezõkövesd
ellen, igaz, ezt követõen a meggyengült Dunaújvárost legyõzték.
Az igazán nagy pofon a Vác ellen következett be, a kiesõjelölt
Egerszegen gyõzött, így a minimális 1 pontra csökkent a ZTE elõ-
nye a tabellán a 3. helyezett Mezõkövesd elõtt. 

A ZTE-bõl a benevezett öt ver-
senyzõbõl hárman sérülések és csa-
ládi okok miatt nem tudtak elindulni.

Az egerszegi versenyzõk ered-

ményei: Juniorok, 69 kg: 2. Takács
Tamás 180 kg (80+100) kg.

Felnõttek, 105 kg.: 3. Szanati
Szabolcs 285 kg (125+160).

ÉRMEK SZOMBATHELYRÕL
Szombathelyen a Savaria Kupa – V. Tóth Géza-emlékversenyen

közel hetvenen indultak el, ott volt a teljes hazai élmezõny, a fel-
nõtt-Eb-re készülõ magyar felnõtt férfi- és nõi válogatott is.

ARANY A DIÁKOLIMPIÁRÓL
Miskolcon rendezték  meg úszásban a diákolimpia országos

döntõjét.

EREDMÉNYES EGERSZEGI ATLÉTÁK
KÉT SZENIORBAJNOKI CÍM

Budapesten fejezõdött be az idei hazai fedett pályás atlétikai sze-
zon. A szeniorok téli dobóbajnokságán Bognár Szabolcs (Zalaszám
ZAC) hagyományosan magabiztosan, jó formában versenyzett, s
47,06 m-es eredménnyel élen végzett diszkoszvetésben.

EGERSZEGIEK
AZ ORSZÁGOS
VEZETÉSBEN
A Magyar Tájékozódási  Futó

Szövetségnél nemrég tisztújító
közgyûlést tartottak.

A 11  tagú  elnökségbe már ne-
gyedik  ciklusra választották be
Fehér Ferencet,  a TRIÓ Egerszeg
ZTC elnökét-edzõjét. A következõ
öt évben  az edzõképzés, az
edzõk nyilvántartása, az utánpót-
lás képzése, a fejlesztés  tartozik
az egerszegi szakember a felada-
tai közé.

Dr.  Bokros Andrea – aki nem-
rég  igazolt a Trió Egerszeg  ZTC-
hez –  az MTFSZ  fegyelmi  bizott-
ságának lett újabb  öt évre a tagja.

Több botlást már nem engedhet meg magának a ZTE FC.

A ritka gyõzelmek egyike a Vasas Akadémia ellen.

Mint Fehér Ferenc, az egyesü-
let elnöke elmondta, még soha
nem jöttek össze ennyien, 150 tér-
képet hoztak, ami pillanatok alatt
elfogyott.

Nyolcvan ellenõrzési pontot
alakítottak ki, a térkép használata

és tájolása a legkisebbeknek még
vadonatúj és izgalmas feladatot je-
lentett, csakúgy, mint a csokito-
jások begyûjtése. 

A rendezvény fõ célja a tájfutó
sportág játékos formában történõ
népszerûsítése volt.

CSOKITOJÁSOK 80 ELLENÕRZÉSI PONTON
A Trió-Egerszeg ZTC 18. alkalommal rendezte meg hagyomá-

nyos húsvéti tojáskeresõ versenyét, a falumúzeum ötödször volt
házigazdája az eseménynek.



8 Közérdekû

Asztali számítógépek,

laptopok, monitorok

javítását vállalom

SZOMBATON ÉS

VASÁRNAP IS!

TELEFON: 06-30/247-0700

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. március 31. 2016. április 28.

Kék zsák: 201026. április 29.

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

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

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, egyedi

cirkófûtéses lakás, elektromos ka-

puval ellátott saját gépkocsibeállóval

eladó. Érdeklõdni: 70/402-7964.

Gyógynövény alapú
készítmények

Étrend-kiegészítõk

Vitaminok

Biotermékek

Növényvédõ szerek

Vetõmagok

Borászati termékek

Mikroszkópos
vizsgálat

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
- GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
- KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
- TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
- A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft


