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Néhány évvel ezelõtt még a
Kazinczy tér átépítése szerepelt
az elképzelések között, most
mégis a Dísz tér és környéke lett
a fókuszpont. Az okokról és az
átalakulás részleteirõl Bertók
Sándor fõépítészt kérdeztük.

A Kazinczy térrel kapcsolatban
a fõépítész elmondta: valóban
szerették volna visszaadni a bel-
város e szakaszának tér jellegét,
ám ennek komoly feltételei vol-
tak. A belvárost kikerülõ, teher-
mentesítõ út azonban csak rész-

ben épült meg a Budai Nagy Antal
utca folytatásaként (a sportcent-
rumtól a Kiskondás étteremig ter-
jedõ szakasz még hátra van), és a
piactér rehabilitációja is lassab-
ban halad a vártnál. A Kazinczy
tér átépítése emiatt várat magára.

Nem elhanyagolható kérdés
az sem, hogy mikor lesz sétálóut-
ca a Kossuth utca, ám a fõépítész
szerint ezen a ponton mindig fel-
merül az a kérdés is, hogy „rend-
ben, de mi jön azután, ha lezár-
juk; tényleg más lesz-e a belváros
hangulata csak emiatt”.

(Folytatás a 2. oldalon.)

MEGÚJUL A DÍSZ TÉR
TÖBBFUNKCIÓS FÕTÉRRÉ VÁLHAT

A belváros-rehabilitációs program funkcióbõvítést célzó ré-
szeként hamarosan megújul a Dísz tér, majd a projekt második
ütemeként a polgármesteri hivatal elõtti tér. A látványterveket
az Egerszeg Fesztivál idején a városháza elõtt lehetett szemre-
vételezni.

– pet –

Pinczés István elmondta: olyan
hat elõadásból álló bérletet állítot-
tak össze erre az évadra, mely te-
matikailag és stilárisan sokszínû,
bábtechnikailag változatos, több
korosztálynak szóló elõadásokat
kínált. Összesen 26 ezer 546 láto-
gatója volt a bábszínháznak, és
235 elõadást játszottak az elmúlt
hónapok során. Két darab ért el ki-
magasló sikert, a Csipike az

óriástörpe, és a Peti a képtárban cí-
mû mozgásszínházi elõadás. A há-
rom deviáns címû darab a kecske-
méti bábszínházi találkozón komoly
szakmai kritikákat kapott, ám ez so-
kat segített a további fejlõdésben.

Mint azt az igazgató elismerte: a
fesztiválon látottak alapján ki kell
mondani, hogy a Griff jelenleg nem
tudja felvenni a versenyt a régebbi,
jobb mûszaki és mûvészi kondíciók-
kal rendelkezõ bábszínházakkal.  

(Folytatás az 5. oldalon.)

Az ülésen Bodó Imre, a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
projektvezetõje számolt be az
érintett megyékbõl érkezõ polgár-
mestereknek és szakembereknek
az M9-es gyorsforgalmi út elõké-
szítési folyamatának helyzetérõl.
A beruházás elsõ ütemében a
Szombathely–Vasvár, a Vasvár–
Nagykanizsa és a Kapos-
vár–Szekszárd közötti szakasz
épülhet meg 2016-tól 2020-ig, a
Kaposvár–Nagykanizsa közötti
etap pedig 2021–2024 között.

A Szombathely–Vasvár közötti
szakasznál elindították a közbeszer-

zési eljárást a környezetvédelmi ha-
tásvizsgálat és engedély megszer-
zése érdekében. A tervezõi szerzõ-
dést várhatóan szeptemberben írják
alá. A Vasvár–Nagykanizsa sza-
kaszra is elindult a közbeszerzési el-
járás, de itt az elõbb említett eljárá-
sokon túl megvalósíthatósági vizs-
gálatot is kérnek, mert még nincs el-
fogadott nyomvonal. Véleménye
szerint mindkét esetben 2014 végé-
re készülhetnek el a tervek, amit
2015-ben nyújtanak be környezet-
védelmi engedélyezésre. A Kapos-
vár–Szekszárd szakasz esetében
már elkészültek a környezetvédelmi

engedélyezési dokumentációk. Itt
2015 végére megszerezhetõ lesz az
építési engedély Kaposvár és Bony-
hád közötti szakaszra.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere felvetette: miért tart
másfél évig a környezetvédelmi
engedélyeztetés benyújtása? A
projektvezetõ úgy válaszolt: miu-
tán nincs még nyomvonala a Zala
megyét érintõ szakasznak, több
nyomvonalváltozatot tartalmazó
megvalósíthatósági tanulmányt
kell készíteniük, amit jóvá kell ha-
gyatni a szakmai plénum és a fi-
nanszírozó részérõl. Ezután tudják
csak leszûkíteni 2–3 nyomvonal-
variációra a tervezetet, melyre már
el lehet készíttetni a környezeti ha-
tásvizsgálatot.

(Folytatás a 2. oldalon.)

KIEMELT BERUHÁZÁS LEGYEN
M9: MEGÉPÍTÉSÉÉRT ZALAEGERSZEG IS LOBBIZIK
Kezdeményezik, hogy a Nemzeti Közlekedési Stratégiában ki-

emelt beruházásként szerepeljenek az M9 gyorsforgalmi útvonal
szakaszai. Errõl is határozatot hozott az „M9” Térségi Fejlesztési
Tanács legutóbbi zalaegerszegi ülésén.

Egy évvel ezelõtt vállalta el a Griff Bábszínház vezetését dr.
Pinczés István rendezõ, aki a korábbi évek bevált módszereit
megtartva, ám új ötletekkel és elképzelésekkel fogott hozzá a
2012/13-as évad összeállításához. A zalaegerszegi bábszínház az
elmúlt héten tartotta évadzáró társulati ülését, melyen az igazga-
tó értékelte az elmúlt egy év munkáját.

SIKERES, ÁM NEHÉZ ÉV
ÉVADZÁRÓ A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN

A Bóbita játszótér ötéves szü-
letésnapjával egybekötött gyer-
meknapi rendezvényre került
sor a hétvégén – a kedvezõtlen
idõjárás miatt nem a játszóté-
ren – az Apáczai VMK-ban. Az
eseményhez kapcsolódóan a
Nyitott Ház gyógypedagógiai
módszertani intézményében
Apáczai Csere János-díjat ka-
pott Szabóné Koczur Erzsébet
gyógypedagógus tanárnõ. 

A Bóbita játszótér Közép-Euró-
pa elsõ integrált játszótere, ame-
lyet fogyatékkal élõ gyerekek is lá-
togathatnak. Az ötletgazda, több
mint öt évvel ezelõtt Rigó Csaba,
akkori kertvárosi önkormányzati
képviselõ volt, aki az ünnepsé-
gen, most már, mint kormánymeg-

bízott köszöntötte a gyerekeket és
emlékezett vissza a kezdeti idõk-
re. Köszöntötte a gyermeknapot
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ is, aki e nap fontosságáról
szólt. 

A rendezvényen nagy sikert
aratott a színpadon az Ady-iskolá-

sok és a Nyitott Ház intézmény
mûsora is, valamint a lufiosztás,
melynek részese volt Rigó Csaba
is. 

A délután sztárvendége Borbás
Marcsi volt, akit a köztévé mûso-
raiból ismerhetnek, és aki mesét
olvasott fel a gyerekeknek.

A BÓBITA SZÜLETÉSNAPJÁN
GYERMEKNAPI ÜNNEPSÉG AZ APÁCZAIBAN

Rigó Csaba „luficsokorral” lepte meg a gyerekeket.

(Fotó: Zavilla)



„Gyönyörû, sportos, mégis
nõies” – így jellemezte Kugler
László, az Egerszegi Sport és
Turizmus Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója Antal Krisztinát, az
AquaCity arca választás gyõz-
tesét azon a sajtótájékoztatón,
melyen beszámolt a kiválasztás
részleteirõl.

Mint elmondta, ötven jelentke-
zõbõl választották ki azt a tizet,
akiket beszélgetésre, fotózásra
hívtak. Az igazi választóvonal a
fényképezõgép elõtt dõl el, amikor
mosolyogni kell. Kinek a mosolya
a legszebb, kinek van „többféle”
arca? A zsûri által kiválasztott tíz
hölgyre a közönség szavazhatott,
végül a választás Antal Krisztinára
esett, aki személyiségével, érték-
rendjével is méltón képviselheti az
AquaCity-t.

Antal Krisztina, a sajtótájékoz-
tatón elmondta: 25 éves, Gutor-
földén nõtt fel, Szombathelyen
egyházi gimnáziumban érettségi-
zett, vallásos ember. Jelenleg Pé-

csen joghallgató. Szeret olvasni,
sportolni, és fontosnak tartja a fia-
tal felnõttek egészséges életmódra
szoktatását. Szabadidejében szí-
vesen strandol, úszik, és napozik.

Kugler László még hozzátette:
kifejezetten ismert hölgy lesz az
AquaCity arca, sok helyen fog
megjelenni. Az AquaCity június
15-én nyit, bíznak abban, hogy
szép idõ lesz nyáron.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A szakemberek szerint erre az

utóbbi kérdésre kell fókuszálni,
vagyis olyan körülményeket kell
teremteni, hogy érdemes legyen
majd a forgalommentes városköz-
pontban sétálni, pihenni.

„Ezt célozza tulajdonképpen a
Dísz tér, és a projekt további ré-
szeként a városháza elõtti tér át-
alakítása” – folytatta Bertók Sán-
dor. „A Dísz tér a ’70-es évek ele-
jén épült, ám máig nincs meg a
központi tér funkciója. Néhány vá-
rosi fesztivált leszámítva a teret
tulajdonképpen nem használjuk,
csupán áthaladunk rajta”.

A város szeretne olyan külsõt,
és olyan funkciókat találni a tér-
nek, ami megállítja az embereket;
legyen szó pihenésrõl, fagylalto-
zás közbeni üldögélésrõl, vásá-
rokról vagy kulturális rendezvé-
nyekrõl. A cél, hogy megszûnje-
nek azok az akadályok, melyek
gátolják a tér fejlõdését és
használhatóságát. Egységes és
egyszintû díszburkolat, és más el-
rendezésû zöldfelületek jönnének
létre. A tér déli oldalán megszûn-
ne a Tüttössy útról érkezõ autófor-
galom (az említett utca kétirányú-
vá válna). Az északi oldalon vi-
szont addig lehetne autózni, míg
sétálóutca nem lesz a Kossuth ut-
ca. A tér átrendezése után a kultu-

rális események fesztiválsátra is
ezen az északi oldalon kapna he-
lyet.

A fõépítész szerint az is lénye-
ges, hogy a Dísz tér és a környe-
zõ földszinti üzlethelyiségek kö-
zött legyen egyfajta interakció.
Végül pedig, hogy a városháza
elõtti tér, a Csipke-passzázs, a
Dísz tér és az Európa tér közötti
kapcsolat megteremtésével, egy
egységes hangulatú, sok lehetõ-
séget biztosító, tágas, modernkori
fõtér jöjjön létre a város szívében.

Kiss Edina városrendezési
szakreferens érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy a Dísz tér egyik fõ
motívuma változatlanul a szökõkút
lesz, ám ennek környezete is át-
alakul. Több zöldfelület és fa kerül
a kút köré, ami egy intimebb han-
gulatot eredményez. A piros korlát
megszûnik, helyette az oszlopokra
úgynevezett árnyékoló pergola ke-
rül, ami a tér más részein is
visszatérõ elem lesz. Több ülõhe-
lyet, virágágyást, valamint ivóku-
tas zöld szigetet is terveznek a
szökõkút szomszédságába.

A 130 millió forintos fejlesztés
– melynek terveit Darabos Géza,
a DH-Buildings Mérnöki Kft. veze-
tõje készítette – várhatóan õsszel
indul, és a tervek szerint 2014-
ben az elsõ ütem átadásra is
kerül.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez egy vegetációs idõszakot

ölel fel, így eltart 10–12 hónapig.
Az ezt követõ környezetvédelmi
engedélyeztetés szintén hónapo-
kat vesz igénybe.  

Manninger Jenõ, a térségi ta-
nács elnöke arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a gyorsforgalmi
utak építése nem szerepel priori-
tásként a 2014–2020 uniós pénz-
ügyi idõszakban. Ennek ellenére
szükségesnek tartja az elõkészí-
tés folytatását, mert más támo-
gatási címeken, például a közúti
összeköttetés javítása, finanszí-
rozhatók lehetnek egyes szaka-
szok megépítése. A Zala megye
területén keresztül haladó Vas-
vár–Nagykanizsa közötti szaka-
szon jelenleg a kezdeti nyomvo-
nalkeresés fázisánál tartanak.

Az ülésen elhangzott, a ta-
nács folyamatosan figyelemmel
kíséri az M9 gyorsforgalmi út fej-
lesztésével kapcsolatos tervezé-
si folyamatok alakulását és min-
den lehetséges alkalmat megra-
gad az „eredeti M9” teljes dunán-
túli szakaszáért, azaz a Sop-
ron–Szombathely–Zalaeger-
szeg–Kaposvár–Szekszárd útvo-
nalért való lobbizás érdekében. 

Ennek érdekében a Térségi
Fejlesztési Tanács tájékozódott
a készülõ megyei területfejlesz-
tési koncepciók M9-et érintõ ren-
delkezéseirõl, és hangsúlyosan
kérte az érintett hat megyei ön-
kormányzatot, hogy jelenjen meg
ezen területfejlesztési dokumen-
tumban az M9 gyorsforgalmi út
megvalósításának szükséges-
sége.

VOKSH

OKTATÁSI KFT.
SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT A NYÁRI SZÜNETBEN

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMUNKON!
INDULÁS: JÚNIUS 17-ÉN 8.00 ÓRAKOR

gyorsított (heti 5 alkalom) elméleti oktatással
EGYÉB INDULÓ TANFOLYAMAINK:
06. 07. 14.00 Árufuvarozó vállalkozó

Személyszállító vállalkozó (vizsga: 07. 06.)

06. 10. 13.00 Tehergépkocsi-vezetõ GKI
Autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 06. 06. vizsga: 06. 15.)

06. 10. 14.00 Gépkezelõ hatósági és OKJ-s
(targonca, emelõgép, földmunkagép)

06. 17. 13.00 ADR veszélyesáru-szállító
E HIRDETÉSÜNK FELMUTATÓJÁNAK 8000 FT KEDVEZMÉNYT

ADUNK „B” KATEGÓRIÁS KÉPZÉSÜNK DÍJÁBÓL!
Akciónk 2013. június 30-ig érvényes!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103

Al.: 0448 Nysz.: 20-0214-05

IZSÁK PARTY – 2013
JÚNIUS 7-ÉN 15.00 ÓRÁTÓL

AZ IZSÁK PARTY AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

HAGYOMÁNYOS RENDEZVÉNYE, ÉVEK ÓTA A SZÜLÕK,
PEDAGÓGUSOK ÉS DIÁKOK TALÁLKOZÓJA.

IDÉN ENNEK KERETÉBEN KERÜL SOR AZ ÚJONNAN MEGÉPÜLT

MÛFÜVES FOCIPÁLYA ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA IS.
15.00 A MÛFÜVES FOCIPÁLYA ÁTADÁSA: 

Köszöntõt mond:
– Gellei Imre, az MLSZ szakmai bizottságának elnöke
– Gyutai Csaba, ZMJV polgármestere
– Herkliné Ebedli Gyöngyi, az Izsák Imre Általános Iskola

igazgatója, a városrész önkormányzati képviselõje
– Furján Gellért atya megáldja a pályát

15.30 PÁLYAAVATÓ MÛSOR: Fúvószene – közremûködik a Városi
Fúvószenekar • „Gagnam style" a 2. osztályosok tánca • A
Csácsbozsok-Nemesapáti tornaklub és az izsákos focisták felvonulá-
sa • Pom-pom lányok bemutatója • Játékos ügyességi sorversenyek
FOCI: ZTE ÖREGFIÚK–CSÁCSBOZSOK, ZTE UTÁNPÓT-
LÁS–IZSÁK ÁMK
16.30 – IZSÁK PARTY: Néptáncbemutató – 16.30 • Zumbabemu-
tató – 17.00 • Hadivívás-bemutató – 17.30 • Kézmûves játszóház •
Tetoválás, arcfestés • Asztali játékok •  Sakkversenyek • Aszfalt-
rajzverseny •  Homokvárépítõ verseny • Hulahoppkarika-verseny •
Trambulin • Labdarúgó-mérkõzés – diákok-tanárok-szülõk részvéte-
lével. FÕZÉS: bográcsételeket, prószát, lángost és palacsintát lehet
vásárolni.
Kérjük, támogassák rendezvényünket pártolójegyek vásárlásával is! A
rendezvény bevételét „ELEKTRONIKUS NAPLÓ" vásárlására szánjuk.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGÚJUL A DÍSZ TÉR
TÖBBFUNKCIÓS FÕTÉRRÉ VÁLHAT

Hagyományteremtõ szándék-
kal rendeztek öregdiák és tanár
találkozót a zalaegerszegi
Liszt/Kilián iskolában. Az ese-
mény apropója, hogy Varga
Bence egykori tanuló ötlete,
munkája és szervezõ tevékeny-
sége nyomán létrehozták a
„Végzõsök albuma 1964–2012”
címet viselõ könyvet.

– B. K. –

A kiadvány a Zrínyi-gimnázium
hasonló válogatásának mintájára
készült, s várostörténeti érdekes-
sége, hogy az elsõ általános isko-
lásokat bemutató tablókönyv.

– Kötõdés van, lesz az egykori

iskola iránt, Varga Bence munkája
jó példa erre – fogalmazott az ün-
nepélyes találkozó nyitányán
Winklerné Fehér Lívia igazgató.

Varga Bence elmondta, a két
évvel ezelõtti iskolai jubileumra va-
ló készülõdés adta az ötletet az al-
bumgyûjtemény létrehozásához.
Másfél éves munka révén sikerült
a 133 végzõs osztály fotóját, név-
sorát összeállítani, s mellé egy kis
iskolatörténelmet is írni. Közben
tanárokkal, volt diákokkal találko-
zott, így vallja, közel 150 informá-
ciót átadó embernek, és a szpon-
zorok támogatásának köszönhetõ
a 200 példányos album létrejötte. 

A találkozó mellé az iskola pro-
filjának megfelelõen zenés körí-
téssel is szolgáltak az egykori és
jelenlegi diákok, énekszóval,
hangszeres muzsikával. Az intéz-
mény kórusa 55 éve alakult, 1991
óta Kövécs Edit a karnagya.
Ugyancsak a tanárnõ vezeti a jubi-
leumra alakult, majd állandósult
öregdiák kórust is, Büki Gyuláné,
Adél néni egykori tanítványait.

VÉGZÕSÖK ALBUMA
KILIÁNOSOK, LISZTESEK ÖREGDIÁKOK ÉS TANÁROK TALÁLKOZÓJA

Fontos, hogy a valódi felelõsök
fizessenek kárpótlást a gazdák-
nak, mondta, és hozzátette: Zalá-
ban is ezrével szûntek meg mun-
kahelyek, az egyik legkirívóbb
eset Zalaegerszegen a Zalahús
Rt. pusztulása volt. „Ebben az
esetben is tömegével beszélhe-
tünk ki nem fizetett gazdákról.

Ezért arra kérjük Vigh László or-
szággyûlési képviselõt, tegyen va-
lamit az ügyben, mutassa meg,
hogy tud cselekedni a zalaeger-
szegi emberek érdekében. Érje el,
hogy a kormány kárpótolja azokat
a termelõket, akiket kár ért a
Zalahús csõdmemenetele során”
– mondta Pete Róbert. 

JOBBIK: KÁRPÓTLÁST!
A kormány felvállalta a Hajdú-BÉT Rt. által csõdbe ment gaz-

dák kártérítését. A Jobbik zalaegerszegi szervezete üdvözli a hírt,
és mint Pete Róbert, a párt helyi szervezetének elnöke fogalma-
zott, csak támogatni lehet azokat a törekvéseket, melyek a ma-
gyarországi rablóelit károkozásainak  enyhítését tûzték célul. 

IFJÚSÁGI
LELKISEGÉLY-
SZOLGÁLAT

ZALAEGERSZEGI
ÖNKÉNTES

ÜGYELÕKET
KERES.

80 órás kiképzést
ingyenesen biztosítunk.

Bõvebb információ:
zoltan.basti@gmail.com

A MOSOLYOK DÖNTÖTTEK
ANTAL KRISZTINA AZ AQUACITY ARCA 2013-BAN

Antal Krisztina

KIEMELT BERUHÁZÁS LEGYEN
M9: MEGÉPÍTÉSÉÉRT ZALAEGERSZEG IS LOBBIZIK

(Fotó: Zavilla)



– Antal Lívia –

– A kórház menedzsmentje fon-
tosnak tartotta az új státus létreho-
zását, hogy a fejlesztési projektek
tervezése, a pályázatok kezelése
egy kézbe kerüljön, ahogy a kórház
mûködésének optimalizálása elsõ-
sorban a jobb kihasználhatóság ér-
dekében. Tulajdonképpen ez a fel-
adatom, de a gyógyító munkától
sem szakadtam el teljesen – mond-
ja a stratégiai igazgató, akit az elsõ
félév értékelésére kértünk. – Jelen-
leg két óriási munkán dolgozom,
ezek egyike a TIOP 2.2.4.-es pá-
lyázat megvalósítása, ami immár a
negyedik éve húzódik. Ennek költ-
ségvetése ma már öt-hat milliárd
forintra rúg, ami a kórháznak nem
jó, de most konkrét ígéretünk van
arra, hogy októberben végre meg-
indulhat az építkezés.

– Mi valósul meg a fejlesztés
alatt?

– A fõépület és a diagnosztikai

tömb között megépülõ új blokkban
kap helyet az egységes kardioló-
giai és szívsebészeti centrum, va-
lamint a pózvai külsõ kórházból be-
költözõ kardiológiai rehabilitáció. A
volt gyermekosztály felújítandó
épületébe pedig a szemészet, az
onkológia és a tüdõgyógyászat
költözik be Pózváról. Ezáltal lo-
gisztikai és diagnosztikai szem-
pontból koncentráltabbá válik a
fekvõ- és járóbeteg-ellátás, mivel
egy helyszínen történik.

– Tervezik-e a Pózván maradó
osztályok bõvítését?

– A krónikus, a hozzá kapcsoló-
dó rehabilitációs osztály, az ápolá-
si osztály és a pszichiátria marad
Pózván, melyeket szintén fejlesz-
teni kívánunk. Ezek között egy
nappali kórház létrehozása élvezi
az elsõbbséget, ami a pszichiátriai
betegek számára biztosítana kor-
szerû ellátást. Az intézmény a
TIOP pályázatot is érintõ járulékos,
de önálló pályázat beruházásaként

jönne létre, ezért szeretnénk minél
elõbb megkezdeni ezt a projektet.

A másik nagy feladat a megyei
kórház stratégiai fejlesztési tervé-
nek elkészítése a 2014–2020-as
uniós pénzügyi idõszakra. Ezt a
GYEMSZI írta elõ.

– Hol tart a munka?
– Az elsõ forduló lezárult a mi-

nap, melyben egy úgynevezett
vázlatot kellett benyújtanunk a fej-
lesztési elképzelésekrõl. Augusz-
tus végére pedig részletezve kell

kidolgoznunk, hogy az új uniós idõ-
szak hét évében orvosszakmai,
technológiai, építészeti és pénz-
ügyi szempontok alapján miként
képzeljük a megyei kórház fejlesz-

tését. A tervezett beruházások
összértéke most 35 milliárd forintra
tehetõ. Jelen pillanatban azonban
nem tudjuk még, hogy az Európai
Unió milyen mértékben fogja támo-
gatni az ilyen jellegû projekteket. 

– Milyen irányokat jelöltek ki
a kórház fejlesztésére?

– A betegellátás színvonalának
javítása érdekében új diagnoszti-
kai eljárásokat vezetnénk be, ame-
lyek jelenleg nem érhetõk el ná-
lunk. Létesítenénk egy gasztro-
enterológiai centrumot, ahol a tel-
jes vékonybél vizsgálatához kap-
szulás diagnosztikára, altatásos
vastagbél-vizsgálatokra, vastag-
bél-daganatok szûrésére lenne le-
hetõség. A májelégtelenségben
szenvedõk számára speciális ke-
zelési eljárást vezetnénk be. Emel-
lett létrehoznánk az egynapos se-
bészetet új mûtéti eljárások alkal-
mazásával. Az új, egységek elhe-
lyezése érdekében a II-es belgyó-
gyászat helyére egy új, négyszin-
tes pavilont emelnénk, ahová vis-
szaköltözne a belgyógyászat és a
fül-orr-gégészet. A fertõzõ osztály
szintén átkerülne ide, épületében
pedig a pózvai konyha kapna he-
lyet. 

– Kijelenthetõ, hogy ezekkel a
fejlesztésekkel a megyei kórház
európai szintû betegellátást cé-
loz meg?

– Hamarosan életbe lép a bete-
gek szabad vándorlásával kapcso-
latos uniós koncepció. Ezért várha-
tó, hogy a megyei kórházban is
megjelennek majd a külföldi bete-
gek, de csak akkor, ha a tervezett
fejlesztések megvalósulnak. 

– Milyen tapasztalatokat szûrt
le a sürgõsségi osztály egyéves
mûködésébõl?

– A kezdeti ellenérzés õszre
már radikálisan megváltozott, az
összes kórházi osztály elfogadta
az SBO létezését, és pozitívan ítél-
te meg a sürgõsségi ellátás mûkö-
dését. A betegekkel kapcsolatban
nehéz helyzet alakult ki, miután so-
kan a házi orvosi ellátás helyett a
sürgõsségit vették igénybe, diag-
nosztikai vizsgálatok elvégzését is
remélve. A sürgõsségi osztály fel-
adata az akut tünetekkel jelentke-
zõ, esetenként életveszélyes álla-
potú betegek azonnali ellátása. A
hetek, hónapok alatt fennálló pa-
naszokkal, ha azok nem válnak hir-
telen súlyossá, a háziorvost vagy a
háziorvosi ügyeletet keressék fel a
betegek – hívta fel a figyelmet dr.
Oroszlán Tamás. 

A Nemzeti Külgazdasági Hi-
vatal (HITA) Befektetõbarát Te-
lepülésekért Programjában
nyújtott sikeres teljesítménye
alapján Zalaegerszeg jogosult a
program logójának és a „Befek-
tetõbarát Település” nevének
használatára – mutatta be az er-
rõl szóló oklevelet sajtótájékoz-
tató keretében Gyutai Csaba
polgármester.

A cím elnyerésének részleteirõl
szólva utalt arra, hogy a külgazda-
sági hivatallal, amely az ITD utó-
da, és a miniszterelnök irányítása
alatt áll, régóta együtt dolgoznak.
A tervek szerint õsszel Zalaeger-
szegen a HITA irodát is fog nyitnik,
így még közvetlenebb lesz a kap-
csolat a hivatal, az ügynökség és
a város szakemberei között.

Mint elhangzott, a képzésen
részt vevõk a befektetést ösztönzõ
marketinggel ismerkedtek. Felké-

szítést kaptak a települések a
nemzetközi és hazai beruházások
fogadására. A képzés három mo-
dulból állt, ezeken megismerked-
hettek a befektetõk gondolkodás-
módjáról, döntési szempontjaikról,
és számos egyéb információt is

szereztek, ami segíti a városmar-
keting munkát. 

Gyutai Csaba hangsúlyozta:
Zalaegerszeg esetében átnézték a
befektetést kiajánló anyagokat, a
rendelkezésre álló fejlesztési terü-
letek elõkészítettségét és a negy-
ven szolgáltatásból álló zalaeger-
szegi befektetésösztönzõ csoma-
got. A minõsítéssel ezt ismerte el a
HITA.

Zalaegerszegen a nyári nap-
közis tábor több mint harminc
éve mûködik, a múlt év végéig
az Apáczai ÁMK szervezte. Idén
ezt a feladatot a köznevelési in-
tézményrendszer állami átvéte-
lét követõen az Apáczai VMK
végzi. Az önkormányzat a tava-
lyi évhez hasonlóan – önként
vállalt feladatként – 6,5 millió
forint támogatást biztosít a tá-
bor mûködtetésére. 

A részletekrõl sajtótájékoztató
keretében számolt be Gyutai Csa-
ba polgármester, Balaicz Zoltán al-
polgármester és Wohner Csaba, az
Apáczai VMK igazgatója számolt
be. Elhangzott, a város nem csak a
programokhoz, hanem a tanulók
felügyeletét végzõ szakalkalmazot-
tak illetményéhez, illetve a gyere-
kek háromszori étkezésének téríté-
si díjához is hozzájárul. A nyári tá-
bor célja a gyerekek szabadidejé-
nek tartalmas eltöltése és szakmai
felügyelete. A tábor a múlt évben 8
hétig volt nyitva, ez alatt az idõ alatt
több mint 800 zalaegerszegi gyer-
meknek biztosítottak felügyeletet.
Egy hétre vetítve a legkevesebb
gyermeklétszám 70, míg a legtöbb
130 fõ volt.

A nyári napközis tábor idén jú-
nius 24. és augusztus 16. között, 8
hétig lesz nyitva, hétfõtõl péntekig
fél nyolc és fél öt között. Helyszíne

az Apáczai VMK, de az alsóerdei
táborba is gyakran kilátogatnak
majd. A szervezõk a 6–16 év közöt-
ti tankötelezett zalaegerszegi gyer-
mekeket várják.  (A további részle-
tekrõl a www.apaczaizeg.hu honla-
pon olvashatnak.)
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– A. L. –

– Az új szabályozásban alapve-
tõen a közlekedõ gyermekek kap-
tak nagyobb védelmet. A KRESZ
eddig csak arra kötelezte az autó-
sokat, hogy álló iskolabuszok mel-
lett fokozott óvatossággal és mér-
sékelt sebességgel közlekedjenek.
Az új szabályok azonban kimond-
ják, hogy a gépkocsik a párhuza-
mos közlekedésre alkalmatlan úton
nem haladhatnak el a gyermek-
szállító buszok mellett, sõt nem is
kerülhetik ki, ha azok az úttesten
állnak, és mindkét oldali irányjelzõ-
iket használják a gyermekek be- és
kiszállásának ideje alatt. A megál-
lóhelyrõl való elindulásukat az au-
tósoknak lassítással, szükség ese-
tén megállással kell segíteniük. To-
vábbi újdonság, hogy a gyermek-
szállító autóbuszok megállhatnak a
menetrend szerinti járatok számára
kijelölt autóbuszöblökben, valamint
a járdán, külön jelzõtábla hiányá-
ban is.

– A módosítás bevezette a
gyermekszállító autóbusz fogal-
mát is.

– Ezt azt jelenti, hogy május 1-
jétõl csak az az iskolabusz vehet
részt a közúti forgalomban, ami

elöl és hátul, a megfelelõ méretû
és megvilágítású „Gyermekszállí-
tás” tábla mellett „Gyermekszállí-
tás” felirattal is el van látva. Hozzá-
tenném azt is, hogy az iskolabu-
szon kívül minden olyan, nem me-
netrend szerint közlekedõ jármû is
lehet gyermekszállító busz, ha
azon gyermekek és felnõtt kísérõik
utaznak, és amelyet a „Gyermek-
szállítás” táblával és felirattal je-
löltek.

– Mi indokolta a szigorítást? 
– Sok évnyi kedvezõ tendencia

után 2012-ben duplájára emelkedett

a közlekedési balesetben meghalt
gyerekek száma az egy évvel ko-
rábbihoz képest; a 2011-es 12 halál-
esettel szemben 2012-ben 22 (0–14
év közötti) gyerek vesztette életét az
országban, közülük 6 gyalogosként.
Szerencsére Zalában sem 2011-

ben, sem 2012-ben nem történt ha-
lálos gyermekbaleset, 2011-ben öt,
míg 2012-ben két gyermek sérült
meg gyalogosként, az utóbbiak kö-
zül egy zalaegerszegi volt. Zalában
egyébiránt nem történt olyan bal-
eset, amely gyermekszállítás során
következett volna be.

Az új szabályozás a gyermek-
balesetek elkerülése érdekében

sebességkorlátozást is bevezetett,
melynek értelmében a „Gyerme-
kek” veszélyt jelzõ tábla alatti ki-
egészítõ jelzõtáblán feltüntetett tá-
volságon belül legfeljebb 30 km/óra
sebességgel szabad közlekedni.

– Milyen büntetésre számít-
hatnak a szabályt megszegõ
autósok?

– A cselekmény súlyosságától
függõen a helyszínen 5 ezertõl
50 ezer forintig terjedõ helyszíni
bírság, míg feljelentés esetén
150 ezer forintig terjedõ pénzbír-
ság szabható ki. 

TILOS ELHALADNI!
A KÖZLEKEDÕ GYERMEKEK VÉDELMÉBEN

Május elsejétõl tilos elhaladni a gyermekszállító autóbuszok
mellett a párhuzamos közlekedésre alkalmatlan utakon az uta-
sok be- és kiszállásának ideje alatt. A közúti közlekedés szabá-
lyairól szóló rendelet (KRESZ) módosításáról Pintér László al-
ezredes, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság közlekedésrendé-
szeti munkatársa adott tájékoztatást.

ISMÉT NAPKÖZIS TÁBOR
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATJA A MÛKÖDÉSÉT

„Hazánk a bal- és jobboldali kö-
zösségeken keresztül épülhet,
összefogva. E munkában a fiatalok-
nak nagy szerepük lehet. A meg-
osztottságot a kiegyezésnek kell fel-
váltania” – fogalmazott Balogh Mik-
lós, aki 1989 óta politizál, és volt or-
szággyûlési képviselõi is az MSZP
színeiben. Bírálta a jelenlegi kor-
mányt. Mint fogalmazott, „feldúlták
a köztársaságot, egypártivá tették
az alkotmányt, és saját világlátásu-
kat kényszerítik a társadalomra”.
Szomorúnak tartja, hogy húsz évvel

a rendszerváltoztatás után az em-
berek félnek kinyilvánítani, hogy
melyik demokratikus párthoz tartoz-
nak. Szerinte a politikában visszalé-
pés történt 1989-hez képest.

Szervezetükrõl elmondta: veze-
tõségi üléseiket magánlakásokban,
rendezvényeiket bérelt helyiségben
tartják. A DK helyi választókerüle-
tének alelnöke Nagy Tamás Gábor.
A sajtótájékoztatón az elnökség
tagjai – Breglovics Zoltán, Lövei Ist-
ván, Radics Sándorné – is bemutat-
koztak.

DEÁK SZELLEMÉBEN
MEGALAKULT A DK HELYI SZERVEZETE

Hivatalosan is megalakult a Demokratikus Koalíció zalaeger-
szegi (Zala 1-es számú választókerületi) szervezete, melynek el-
nöksége a Deák-szobornál tartott sajtótájékoztatót. Dr. Balogh
Miklós választókerületi elnök a helyszínre utalva megjegyezte:
szervezetük politikai példaképe Deák Ferenc, mivel úgy érzik, ha-
talmas a szembenállás a politikai oldalak között, ami hosszú tá-
von tönkreteheti az országot. 

BEFEKTETÕBARÁT A VÁROS
BEFEJEZÕDÖTT A KÉPZÉSI PROGRAM

ÚJ DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK
NAGYSZABÁSÚ FEJLESZTÉSI TERVEK A ZALAEGERSZEGI MEGYEI KÓRHÁZBAN

A zalaegerszegi megyei kórház egységes kardiológiai és szív-
sebészeti centrumának kialakítása várhatóan idén októberben in-
dulhat. Mindeközben a zalaegerszegi intézmény a következõ uni-
ós pénzügyi ciklusra is készül, többek között gasztroenterológiai
és egynapos sebészeti centrum létrehozásában gondolkodik. A
nagyszabású tervek megvalósítása érdekében a kórház vezetése
2012. december elsejével dr. Oroszlán Tamás belgyógyász,
diabetológus fõorvost stratégiai igazgatónak nevezte ki, és meg-
bízta a fejlesztési projektek menedzselésével. 

Dr. Oroszlán Tamás

Pintér László

(Fotó: Zavilla)
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Mire számíthatnak az ide beté-
rõ vendégek a minõségi kínálat-
hoz méltóan kialakított üzletben,
arról Ollár András tulajdonos üz-
letvezetõt, ötletgazdát kérdeztük. 

– A zalaegerszegiek és a kör-
nyék településeirõl érkezõk éle-
tében az áruház mindig is köz-
ponti szerepet töltött be, ahol a
mai napig sokan megfordulnak.
Ezért gondoltam azt, hogy létre-
hozok egy olyan exkluzív ven-
déglátóhelyet a belvárosban,

amely minõségi és egyedi kíná-
latával hiánypótló lehet. Koráb-
ban sokat dolgoztam külföldön a
vendéglátásban, és mindig is
foglalkoztatott, hogy az ott szer-
zett tapasztalataimat hogyan
hasznosíthatom itthon. Úgy vé-
lem, ez sikerült is.

A kávézó kialakításában
hangsúlyt kaptak az egyedi ötle-
tek is. Az asztalok, székek for-
mája, a színezett üvegtéglákkal
kirakott pult, a négy akvárium-
asztal a pici ékszerteknõsökkel,
igazán látványossá teszik a he-
lyet, ahol az ital- és ételkínálatot
szintén a minõség és az eredeti-
ség jegyében állították össze.  

– Az olasz Perté kávé reme-
keit fogyaszthatják vendégeik
különféle ízesítésben, melyek

között nagy kedvenc a kókuszos,
vagy az édes, mézes Tiramisu és
a jegeskávé. Kávézónk saját
ajánlata a New York-kávé. A kü-
lönleges kávék mellett kiváló mi-
nõségû szálas teákat is kínálunk.
Vendégeinket házi készítésû sü-
teményekkel és szendvicskülön-

legességekkel is várjuk. A Fald
fel Amerikát sorozatban látottak-
hoz hasonló óriásszendvicsein-
ket sült és pácolt húsokból, re-
mek sajtokból készítjük. A kön-
nyedebb ételre vágyók a csirke-
húsos, salátás, sajtos szendvi-
cseink közül válogathatnak. A
hagyományos ebédet kedvelõk
számára pedig háromféle menüt
ajánljunk naponta elvitelre és
helyben fogyasztásra egyaránt.  

A New York kávézó tágas és
árnyas terasza kellemes környe-
zetet kínál a kávézásra, teázás-
ra, sütemény vagy szendvics el-
fogyasztására. Bátran betérhet
az is, akinek éppen nincs ideje
leülni, mivel becsomagolva is el-
viheti a termékeket, és kérhet el-
viteles kávét praktikus papírpo-
hárban.

NEW YORK A BELVÁROS KÖZEPÉN
VALÓDI KÁVÉÍNYENCSÉGEK, HÁZI KÉSZÍTÉSÛ SÜTEMÉNYEK,

SZENDVICSKÜLÖNLEGESSÉGEK A KÍNÁLATBAN
Valódi kávéínyencségeket, házi készítésû süteményeket és

szendvicskülönlegességeket és kínál a zalaegerszegi New York
Caffee vendéglátóhely, mely a Centrum Áruház Kossuth utca fel-
öli fõbejáratának szomszédságában található.  

– A Zalavíz
2012-es teljesít-
ménye változó tör-
vényi keretek elle-
nére is stabil gaz-
dálkodást mutatott
– kezdte beszá-
molóját Nagy And-
rás vezérigazgató.
– A társaság a ta-
valyi évben ered-
ményesen gazdál-
kodott, és zökke-
nõmentesen bizto-
sította szolgáltatá-
sait fogyasztóinak. A 2012 évre ki-
tûzött minõségcélok megvalósul-
tak: Zalaegerszegen és 13 kör-
nyékbeli településen ivóvízminõ-
ség-javító projekt indult el, a
KEOP pályázat keretében
megvalósuló fejlesztés befe-
jezése 2015-re várható. A
zalaegerszegi szennyvíztisz-
tító telepen elkészült az a
hulladékfogadó, amellyel a
termelt biogáz mennyiségét
növelni tudjuk, így a helyben
termelt energia a vállalat 15
jármûbõl álló CNG flottájá-
nak üzemeltetésén túl, Zala-
egerszeg város ökoprog-
ramjának részeként a helyi
tömegközlekedésben is egy-
re nagyobb szerepet kap a
közeljövõben.

A szolgáltatónál tavaly
több mint 5 millió köbméter
vizet értékesítettek, míg 4,3 millió
köbméter szennyvizet tisztítottak
meg, ami nagyságrendileg az elõ-
zõ évi mennyiségek és bevételek
szinten tartását jelenti. Az elmúlt
idõszakban tervszerûen végzett
karbantartási munkák eredménye-

ként az elõzõ év-
hez képest kisebb
összeget kellett hi-
baelhárításra fordí-
tani. A fogyasztók
fizetési hajlandó-
sága az elmúlt idõ-
szakban némileg
javult, a kinnlevõ-
ségek az elõzõ év
hasonló idõszaká-
hoz képest 6,8
százalékkal csök-
kentek.
Mi várható 2013-

ban? A társaság elsõdleges célki-
tûzése az új szabályozásoknak
történõ megfelelés, a mûködési
engedély kérelmet május 28-án
benyújtotta a Zalavíz a Magyar

Energetikai és Közmûszabályo-
zási Hivatalnak (MEKH). A MEKH
a beérkezett kérelmek elbírálását
követõen dönt, hogy mely
víziközmû-vállalatok szolgáltathat-
nak a jövõben közép és hosszú tá-
von. A törvény célja, hogy elõse-

gítse a hatékony mûködést a
víziközmû-szektorban, így kizáró-
lag olyan társaság folytathat
víziközmû-szolgáltatást, amely a
mûködéshez szükséges, törvény
által elõírt szigorú szakmai és mi-
nõségbiztosítási elõírásoknak
megfelel, valamint rendelkezik kö-
zép távon 150 ezer felhasználói
egyenértékszámmal. A Zalavíz
Zrt. a régióban stabil, minõségi
szolgáltatást nyújtó vállalat kíván
lenni, területileg egybefüggõ, ma-
gas színvonalú, a fogyasztó szá-
mára elõnyös szolgáltatási kör-
nyezet kialakításával.

Az idei év fõ fejlesztési célja az
ügyfélkapcsolatok területe lesz. Az
év folyamán a vállalat továbbfej-
leszti elektronikus ügyfélszolgála-
tát, emellett a tulajdonos önkor-
mányzatoknak és partnereknek a
hatékony és gyors információ-
áramlást elõsegítõ online-felület
bevezetését tervezi.

A Zalavíz Zrt. vezetése elköte-
lezett a kormány által meghatáro-
zott, július elsejétõl bevezetésre
kerülõ rezsicsökkentés mellett,
melynek hatásait és költségét a
2013-as üzleti terv elkészítésekor
figyelembe vette.

BESZÁMOLÓ A ZALAVÍZ ZRT. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL
Május 30-án tartotta Zala megye legnagyobb önkormányzati tu-

lajdonú társasága évi rendes közgyûlését, amelyen a tulajdono-
sok betekintést nyerhettek a részvénytársaság 2012-es üzleti
évébe, valamint a 2013-as üzleti tervébe is.
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Fára József 1884-ben Gyulafe-
hérváron született, 1917–38-ig Za-
la vármegye, majd 1950-ig Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye fõle-
véltárnoka volt. Õ volt Zala elsõ
professzionális, történész diplo-
mával és doktori fokozottal rendel-
kezõ levéltáros szakembere. Mint
az a kötet tanulmányaiból is kide-
rül, nemcsak kutatómunkát vég-
zett, hanem ismeretterjesztõ, et-
nográfiai és közmûvelõdési tevé-
kenységet is folytatott. Sõt, na-
gyon komoly idegenforgalmi pro-
pagandát – ha úgy tetszik, marke-
tingmunkát – is végzett a két világ-
háború között. Béres Katalin törté-
nész-muzeológus minderrõl rész-
letesen is ír a könyvben. Fára
szervezte meg többek között az el-
sõ Göcseji Hét rendezvénysoroza-
tot, támogatta a megyébe érkezõ
festõmûvészeket, megírta a Gö-
cseji Kalauzt. Sokat tett azért,
hogy az ország figyelmét Göcsej-
re; a táj szépségeire, a falvak jel-
legzetességeire irányítsa. Leszá-
molva azokkal a sztereotípiákkal,
melyek elmaradott térségnek, „el-
dugott fészeknek” titulálták a táj-
egységet.

A kötetben – melyet Erõs Krisz-
tina levéltáros szerkesztett – több
zalai szerzõ is elemzi Fára József
életét és munkásságának egyes
korszakait. Kapiller Imre levéltáros

a család múltjáról számol be, Káli
Csaba, a zalai levéltár igazgatóhe-
lyettese Fára fõlevéltárnoki tevé-
kenységét elemzi, Kiss Gábor
könyvtárigazgató pedig a megye
történetének felkutatásában vég-
zett munkásságát veszi górcsõ alá.

A Nemzeti Kulturális Alap által

támogatott könyv végére Horváth
Adrienn levéltáros készített részle-
tes bibliográfiát, ezenkívül húsznál
is több fotó ad bepillantást a Fára
család életébe. A képek nemcsak
a korszak hangulatát idézik meg,
hanem Zalaegerszeg akkori város-
képe is megelevenedik egy-egy
szemvillanásnyira.

A kiadvány hivatalos bemutató-
jára május 14-én került sor Buda-
pesten, a Magyar Nemzeti Levéltár
Országos Levéltárában, ahol dr.
Gyimesi Endre országgyûlési kép-
viselõ, levéltári miniszteri biztos
szólt részletesen a tanulmánykö-
tetrõl.

5Kultúra

– pánczélPetra –

– Zala megye az elmúlt év-
századokban nem a pezsgõ
irodalmi életérõl volt neveze-
tes. Mire fókuszálhat egy iroda-
lomtörténész?

– Tény, hogy nem voltunk

nagy irodalmi központ, de azt a
sztereotípiát mindenképpen el
szeretném oszlatni, hogy itt sem-
mi sem történt. A régi Zala vár-
megye egészét vizsgálva jól lát-
szik, hogy Lendván például már a
16. században mûködött nyom-
da, Hoffhalter Rudolf vezetésé-

vel. Róla Zalaegerszegen utcát is
elneveztek, sõt emléktáblája is
van ugyanitt. A 17. században
Zrínyi Miklós fõispán is letett egy
életmûvet. A 18. században pe-
dig a Festeticsek mecenatúrája
révén sor került az elsõ irodalmi
ünnepségekre is. Sok író és költõ
talált itt otthonra. A legismertebb
köztük Pálóczi Horváth Ádám,
aki 1812–18 között Petrikereszt-
úron élt. Szóval, már a 16–18.
század is bõven tartogat megle-
petéseket. Ha még a színháztör-
ténetet is figyelembe vesszük,
akkor meg kell említeni Kisfaludy
Sándort, aki amellett, hogy sü-

megi születésû költõ volt, 1830-
tól színházat építtetett Balatonfü-
reden, ami akkor szintén Zalához
tartozott.

– Térjünk át a 20. századi
Zalaegerszegre. Keresztury
Dezsõ életmûvének feldolgo-
zása is szép feladat.

– Mindenképpen, hiszen Ke-
reszturynak kultusza van, de elsõ-
sorban mint tudósnak. Fontos,
hogy a költészetét is górcsõ alá
vegyük. Nem „elsõvonalas” költõ
volt, inkább azt mondanám, hogy
irodalmi mesteremberként kell te-
kinteni rá. Kiválóan értett a vers-
tanhoz, így például tökéletes he-
xametereket írt. Nagyon gazdag
anyagot hagyott hátra, melyet
rendszereznie kell az utókornak.

– A Pannon Tükör rendsze-
resen foglalkozik azokkal a kö-
zelmúltban élt alkotókkal, akik
kötõdtek valamilyen formában
a megyéhez. Ez a szellemiség
a múzeumi kutatómunkának is
része lesz?

– Szeretném, hiszen több
olyan író és költõ is élt a megyé-
ben, akiknek munkássága még
feldolgozásra vár. Ilyen például
Pécsi Gabriella, Pék Pál, vagy a
néhány éve elhunyt Utassy Jó-
zsef is. Az elsõdleges célom
azonban az, hogy készítsek egy
irodalmi és egy színháztörténeti

adatbázist, mely a 16. századtól
összefoglalja azokat a szerzõket
és mûvészeket, akik vagy itt szü-
lettek, vagy pályájuk valamely
szakaszában itt éltek, vagy vala-
milyen egyéb – de irodalmi szem-
pontból fontos – módon kötõdtek
a megyéhez. A színháztörténet
esetében például ez azt jelenti,
hogy Gábor Miklós és Ruszt Jó-
zsef életmûve kiemelt figyelmet
igényel.

– Vannak olyan muzeológu-
sok vagy irodalommal, helytör-
ténettel foglalkozó elõdök,
akiknek a korábbi munkáira le-
het alapozni?

– Sajnos nagyon kevés. A me-
gye irodalom- és színháztörténe-
tének feldolgozása szûz terület.
Németh Józsefnek, a Göcseji
Múzeum nyugalmazott igazgató-
jának kutatásaiból azonban lehet
táplálkozni. Józsi bácsi az iroda-
lom terén lefektette az alapjait

egy nagyobb horderejû kötetnek.
Olyan szerzõkre is felhívta a fi-
gyelmet korábbi munkáiban, akik
nem voltak benne a köztudatban.
Remélem, hogy az adatbázis el-
készítése után egy-egy konkrét
szerzõrõl készülhetnek majd át-
fogó monográfiák is. Szerepel az
elképzelések között tárgyi emlé-
kek gyûjtése és mélyinterjúk ké-
szítése is ma elõ alkotókkal, vagy
olyan emberekkel, akik szemé-
lyesen ismertek egykori, a me-
gyéhez kötõdõ írókat, költõket.
Az oral history így nemcsak a tör-
ténelemtudományban, hanem a
helyi irodalomtörténetben is meg-
jelenhetne.

– Az eddigiekbõl az látszik,
hogy bár több tehetség is szü-
letett Zalában, sokan nem itt
bontakoztatták ki képességei-
ket. Akik pedig ide jöttek, gyak-
ran csak pár évet éltek itt. Mi
lehet ennek az oka?

– Távol esünk a hagyományos
mûvészeti központoktól. Tény,
hogy a 19. század elejétõl az
1980-as évekig, az írókörök és
megyei írócsoportok megalakulá-
sáig nem volt intézményesült iro-
dalom Zalában. A Festetics-kor-
szak lezárultával megszûnt a me-
cenatúra. Támogatói légkör hiá-
nyában pedig nem tud igazi mû-
vészeti pezsgés kialakulni. Azon-
ban amink van, feldolgozásra és
megõrzésre érdemes! A össze-
gyûjtött, rendszerezett anyagok-
ból kell, hogy monográfiák, vagy
válogatott, esetleg összkiadások
szülessenek. A távlati cél pedig
az, hogy egy nagy kötetbe ren-
dezzük Zala megye irodalomtör-
ténetét.

NEM „PEZSGÕ”, DE MÉLTÓ A MEGÕRZÉSRE
FELDOLGOZÁSRA VÁR A MEGYE IRODALOMTÖRTÉNETE

Április elsejétõl fõállású irodalom- és színháztörténettel foglal-
kozó munkatárs dolgozik a Göcseji Múzeumban. Szemes Péter, a
Pannon Tükör fõszerkesztõ-helyettese a 16. századtól kutatja
majd a megye – sõt, a régi Zala vármegye – irodalmi és színházi
emlékeit. A múzeum új munkatársa a Veszprémi Egyetem német-
színháztörténet szakán végzett, jelenleg pedig a Pécsi Tudo-
mányegyetem irodalomtudományi doktori iskolájának végzõse.
Az új munkakörrõl és a zalai irodalmi emlékekrõl beszélgettünk.

Szemes Péter

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyanakkor úgy érzi, hogy eb-

ben az évadban sokat tanult a tár-
sulat: köszönhetõen például a ja-
pán bunraku elõadásnak (Hétalvó),
mely egy különleges bábmozgatás-
ra tanította meg a színészeket.

Siker, hogy az elõzõ évekhez
képest javult a színház mûködé-
sének biztonsága. Bõvíteni tud-
ták a nézõteret; új, kifejezetten
gyermekeknek készült székeket
vásárolhattak. Állandó kapcsola-
tot alakítottak ki a Mandulavirág
fogyatékkal élõk otthonával.

Ugyanakkor probléma, hogy a

megyei önkormányzat kiesõ tá-
mogatását nem tudták pótolni.
Forráshiány miatt elmaradt a leg-
kisebbeknek szóló babusgató
program, valamit a felnõtteknek
készült Bányavirág, és a Pannon
Tükör folyóirattal közösen terve-
zett felolvasószínházi est. Nem
sikerült a Hevesi Sándor Színház
épületére kihelyezni a Griff Báb-
színház „névtábláját", de leg-
alább a színház elõtti udvarra
egy színes hirdetõtáblát fel tud-
tak állítani. A problémákat fokoz-
za, hogy nincs saját bábgyártó
mûhelyük, raktározási lehetõsé-
gük, és nagyon kicsi mûszaki ál-
lománnyal dolgoznak.

Az anyagi nehézségek ellenére
elkészült a jövõ évi mûsorterv, mely
az idei tematikát követve, ismét hat
bérletes elõadással számol.

Az évadzárón részt vevõ
Balaicz Zoltán alpolgármester el-
mondta: jó és dinamikus vezetõje
lett a bábszínháznak Pinczés Ist-
ván személyében. Szeretnék
megtalálni a módját annak, hogy
honnan lehet pótolni a megyei ön-
kormányzat kiesõ támogatását,
hiszen nagy szükség van a báb-
színházra, illetve arra a munkára,
melyet a társulat az esztétikai és
mûvészeti nevelés terén végez.

Velkey Péter, az önkormány-
zat humánigazgatási osztályve-
zetõje is elismerte, hogy nincs
könnyû helyzetben a bábszínház.
Úgy látja, hogy a hiányzó össze-
get csak állami támogatással le-
het pótolni, hiszen az önkor-
mányzat egymaga nem képes ki-
fizetni a szükséges pénzt.

Az évadzáró ülés végén a tár-
sulat elköszönt a nyugdíjba vonu-
ló bábszínházi „mindenestõl”,
Pörzséné Devecz Saroltától. A
következõ évad szeptember
20-án indul a Kecsege, facsiga
címû vidám, interaktív mókázás-
sal, melynek egyik szereplõje
Ecsedi Erzsébet lesz.

MEGJELENT A RIPORTKÖNYV
Megjelent Ausztriában a nemzetközi united-p.c Könyvki-

adó és -terjesztõ Ház gondozásában a zalaegerszegi Ferencz
Gyõzõ Olajzöld bûvölet – A zalai olajipar évtizedei címû tör-
ténelmi riportkötete, amelyet a szerzõ a MOL Nyrt., a Magyar
Olajipari Múzeum és az OMBKE közös pályázatán díjnyertes
tanulmányaiból állított össze.

Az 572 oldalas könyv  okadatoltan, de riportszerûen mutatja be
az 1947–1953, 1966–1973 és 1988–1991 közötti idõszakban
megtörtént tudományos, társadalmi és politikai eseményeket. 

KÖTETBEN FÁRA JÓZSEF MUNKÁSSÁGA
FÕLEVÉLTÁRNOK ÉS IDEGENFORGALMI „MENEDZSER”

Fára József fõlevéltárnok emlékezete címmel nemrég látott
napvilágot a Zalai Gyûjtemény könyvsorozat 73. száma. A kötet a
két évvel ezelõtt Zalaegerszegen megrendezett, Fára József mun-
kásságának emléket állító tudományos konferencia kibõvített
anyagát tartalmazza.

Keresztury Dezsõ Pécsi Gabriella Utassy József

SIKERES, ÁM NEHÉZ ÉV
ÉVADZÁRÓ A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN

VÁROSKÖZPONTBAN
FORGALMAS HELYEN
ÜZLET KIADÓ!

(30–60 m2)

Tel.: 30/305-9777

Az év egyik legnépszerûbb elõadása a Csipike volt.

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai
tudással és garanciával vállal
közületek és a lakosság részére
festést, mázolást, tapétázást,
továbbá kiegészítõ munkákat
(kisebb kõmûves- és burkoló-
munkák). Ingyenes helyszíni
felmérés és árajánlat. Gyors,
megbízható minõségi munka-
végzés referenciákkal.

Érdeklõdni: Józsa Ferenc
Zalaegerszeg, 20/217-2863
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TÁJÉKOZTATÓ A GÉBÁRTI TÓFÜRDÕ VÍZMINÕSÍTÉSÉRÕL
A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, vala-

mint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008.
(IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoz-
tatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási terüle-
tén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.

A víz minõsége az elmúlt négy szezon vízvizsgálatai alapján az
OTH minõsítése szerint kiváló.

A fürdési idény
2013. május 1. napjától 2013. szeptember 1. napjáig tart.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013.  június 21. (péntek) 

– Az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás kiszámításánál az induló elõtakarékosság összegét, a havi
kötelezõ elõtakarékosság összegét, illetve az igényelt elhelyezés idõtartamát kell figyelembe venni.

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várha-
tóan a 2013. július hónapban tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval
az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

További információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A lh. fsz. 1. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086

A lh. fsz. 6. 38 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802

A lh. I/20. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444

A lh. I/25. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086

A lh. I/26. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. II/38. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802 

A lh. II/39. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.444 

B lh. II/45. 34  1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086 

B lh. II/47. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802

B lh. II/49. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.802 

B lh. II/51. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086 

A lh. t.tér 52. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. t.tér 54. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. t.tér 56. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos 

179 6.086 

A lh. t.tér 61. 42 2
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba, WC

össz-
komfortos 

179 7.518 

SZERETSZ RAJZOLNI?
A kiváló minõsítésû Ady Endre Általános Iskola,

Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

DÉLUTÁNI RAJZCSOPORTOKAT INDÍT
A 2013/2014-ES TANÉVBEN    

7–22 ÉVES DIÁKOK SZÁMÁRA.

Várjuk azon tanulók jelentkezését, akik szeretnék fejleszte-
ni rajztudásukat, vagy továbbtanulási céljaik közt szerepel 

a képzõ- és iparmûvészeti képzés

A képzésben részt vevõ diákok munkáját
állami bizonyítvánnyal ismerjük el.

Beiratkozás:
2013. június 17–18-án 9.00–15.00 óráig

az Ady-iskolában – Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.

Információ: 92-596-308 
Azoknak a tanulóknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támo-

gatásban részesülnek (GYVK), a képzés ingyenes!

A több vállalkozást, civil szervezetet,
intézményt és magánszemélyt magában
tömörítõ egyesület elnökének ismét Var-
ga Csabát, az Arany Bárány Hotel igazga-
tóját választották meg. Tompa Gábor, a
Kvártélyház Kft. ügyvezetõje – a tavalyi
évhez hasonlóan – továbbra is alelnöki
feladatokat lát el a turisztikai szervezet-
ben. Szintén egy évre kapott bizalmat az
egyesület titkáraként a városi Tourinform-
iroda vezetõje, Pereszteginé Szabó Júlia.

Mind az elnökségi tagokat, mind a
felügyelõbizottság tagjait újraválasztot-
ták. Az elnökségi tagok között Gyutai
Csaba polgármestert, Kónyáné Tömpe
Líviát, a Páterdombi Szakképzõ Iskola
igazgatóját, Guitprecht Károlyt, a Nosz-
talgia Vendégház üzletvezetõjét és Takács
Pált, a Piccolo Vendégház vezetõjét kö-
szöntötték. A felügyelõbizottságban Czu-
czai Gyuláné, a Gébárti Vendégház veze-

tõje, Prokné Tirner Gyöngyi, a Népi Kéz-
mûves Alkotóházak Országos Egyesülete
képviselõje és Mateisz Roland foglal he-
lyet. 

A tisztújító közgyûlésen Vékásyné Gál
Zsuzsanna, a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány regionális vezetõje
mutatta be az Enterprise Europe Network
rendszerét. Bogár Beáta, az önkormány-
zat nemzetközi és idegenforgalmi refe-
rense a készülõ idegenforgalmi koncep-
cióról adott tájékoztatást. Az egyesület
tavalyi munkáját Varga Csaba, a 2013-as
feladatokat Pereszteginé Szabó Júlia is-
mertette.

TOVÁBBRA IS AZ IDEGENFORGALOM SZOLGÁLATÁBAN
A Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület május 29-én tartotta tisztújító köz-

gyûlését az Arany Bárány Hotelben. 



– Számítottak rá, hogy mind-
két csapatunk világbajnok le-
het?

– Kettõs sikerre nem számítot-
tam, de titkon bíztam, hogy mi meg-
védhetjük világbajnoki címünket –
mondja Nemes Irén. – A férfiaknál a
szerbek tûntek favoritnak. Eltakti-
kázták magukat, így a fiúknak egy
kellemesebb ellenfél jutott a döntõ-
ben, és nagyszerû játékkal nyertek.
Nekünk inkább a döntõ elõtti mérkõ-
zések voltak keményebbek.

– Titkon reménykedtem, hogy
mindkét együttesünk aranyérmes
lehet – veszi át a szót Nemes Atti-
la. – A lányoknak volt erre kicsit
nagyobb az esélyük, de szeren-
csére, mi is éltünk a sors adta le-
hetõséggel, és megszereztük az
aranyérmet.

– Mekkora szerepet vállaltak
a sikerben? Hogy látják, kaptak
elég játéklehetõséget?

Nemes Irén: – Elégedett va-
gyok a szövetségi kapitánytól ka-
pott játéklehetõséggel. Igyekeztem
meghálálni, a bizalmat, az eredmé-
nyek bizonyítják, sikerült. Bár rop-
pant fárasztó volt, de rendre átlen-
dültem a holtpontokon, és vesztett
állásból többször nyertem.

Nemes Attila: – Kevesebbet
szerepeltem, de elégedett vagyok
a kapott lehetõséggel. Megértet-
tem Fehér László szövetségi kapi-
tányt, hogy a legjobb formában
szereplõ játékosokat többször
szerepeltette. Nagy teher volt a
vállán, hiszen mindenki aranyér-
met várt a csapattól. Úgy vélem, a
bajnoki címhez a magam módján
hozzájárultam, és a magaménak
érzem.

– Mely mérkõzések voltak a
legfontosabbak a vb-n?

Nemes Irén: – Kettõ is akadt. A
legfontosabb a német csapat le-
gyõzése volt a nyolcaddöntõben.
Itt alapoztuk meg késõbbi sikerün-
ket. A másik fontos összecsapás a
horvátok elleni elõdöntõ volt. Ne-
hezen, de hoztuk. Utána már biz-
tos voltam aranyérmünkben.

Nemes Attila: – Egészen az
elõdöntõig fantasztikusan mene-
teltünk. Ott a románok az elején
ránk ijesztettek, végül magabiztos
sikert arattunk. Vártuk a szerbeket
a döntõbe, de eltaktikázták magu-
kat. Állítom, õket is legyõztük vol-
na, mert nagyon együtt volt a csa-
pat. Kétségtelen, a macedónok
kellemesebb ellenfelek voltak.

– Mit jelenthet a magyar és az
egerszegi tekesport számára a
két aranyérem? Adhat nagyobb
elismertséget a sportágnak és
nagyobb szponzorációt?

– NEMES IRÉN: – Mindenkép-
pen nagyobb elismerést várok or-
szágos és helyi szinten is. Bizonyí-
tottuk, hogy a teke komoly sport-
ág, és kemény felkészültséget igé-
nyel. Remélem, a két aranyérem a
szponzorációban is megmutatko-
zik, hogy vagyunk olyan értéke-
sek, mint a labdasportágak.

NEMES ATTILA: – Nagyon re-
mélem, a két aranyéremre azért

felkapják a fejüket az illetékesek,
hogy érdemes áldozni a tekére. A
sportcsarnokba kilátogatók reme-
kül szórakoztak. Bizakodom, hogy
a médiákban is többet szerepelhe-
tünk. A szponzoráció terén is elõ-

relépést várok, helyi és országos
szinten egyaránt.

– A remekül sikerült vb után
jön a pihenés, vagy mégsem?

Nemes Irén: – Egy rövid szü-
net után folytatjuk a felkészülést
az országos egyéni, páros és
összetett bajnokságra. Ott is sze-
retnék jól szerepelni, aranyérem-
mel hazatérni.

Nemes Attila: – Mi is készü-
lünk az egyéni bajnokságra a nagy
ellenlábasunk, a Szeged otthoná-
ban. A vb-n remek csapatot alkot-
tunk, most ismét ellenfélként lé-
pünk pályára. Természetesen a lá-
nyokhoz hasonlóan mi is szeret-
nénk a legfényesebb medálból mi-
nél többet begyûjteni.

Végezetül mindkét játékos ki-
emelte, a szurkolók fantasztikusak
voltak a vb-n, nagyban hozzájárul-
tak ahhoz, hogy mindkét csapat
aranyérmet szerzett.   

7Sport

NEMESEK A VILÁGBAJNOKSÁGRÓL
MÉG A KÉT ARANYÉREM BÛVÖLETÉBEN

Nagy magyar sikerrel zárult  a tekézõk Zalaegerszegen meg-
rendezett   ötödik felnõtt csapat-világbajnoksága. Mindkét ma-
gyar együttes aranyérmes lett. Örvendetes, hogy a férfi és a nõi
együttes sikeréhez jelentõsen hozzájárultak az egerszegi teké-
zõk. A történteket  Nemes Irénnel, a ZTE ZÁÉV és  Nemes Attilá-
val, a ZTK FMVas  játékosával idéztük fel.

– Nagyon jó közösség jött össze
– összegzett Mert Attila, a ZTE RC
alelnöke. – Abban biztos voltam,
hogy a dunántúli amatõr bajnoksá-
got megnyerik a fiúk. Az országos
megnyerésében csak titkon bíztam,
de mindössze egy vereséget szen-
vedve aranyérmesek lettünk.

– A siker azt jelenti, hogy az
egerszegi röplabda ismét elindult
felfelé?

– Két éve kezdtük el a sportág
újjáépítését. Személy szerint en-
gem, mint a magyar transzplantál-
tak válogatott játékosát, az motivált,
hogy ismét sikeres legyen a sport-
ág. Rövidesen Dél-Afrikában szere-
pelünk a vb-n. A városban régi
zetések, és az egykori utánpót-
láscsapat tagjai is igényelték, hogy
történjen már valami. A fiúk már
több éve játszanak a dunántúli baj-
nokságban, õsztõl célba vesszük az
NB II-t. A lányok a dunántúli amatõr

bajnokságban szerepelnek. Az or-
szágos szövetséggel felvettük a
kapcsolatot, hogy a másodosztály

bajnokságát két csoportban rendez-
zék meg, fõleg anyagi okok miatt.
Ötletünket több csapat is támogatja. 

– Kik szponzorálják a csapa-
tot? Kapnak-e anyagi segítséget
az önkormányzattól?

– A város is segíti a csapatot, de

a költségvetésünk nagy részét a
röplabdát kedvelõ szponzorok ad-
ják. Tisztában vannak vele, hogy a
társasági adóból a foci, a kosárlab-
da, a jégkorong szépen jut támoga-
táshoz. Tudják, a röplabda helyzete
jóval nehezebb, mivel nincs ebben
a körben. A férficsapatunk már ta-
valy elindult volna az NB II-ben,
azonban anyagilag nem voltunk
eléggé erõsek. Szeretném még

megjegyezni, hogy nálunk a szó
igazi értelmében mindenki amatõr.
A játékos, az edzõ, a vezetõ nem
kap pénzt, mert itt játszik, vagy dol-
gozik a klub sikeréért. Az elmúlt
években már bizonyítottuk, hogy
így is lehet eredményt elérni. 

ISMÉT ERÕRE KAP AZ EGERSZEGI RÖPLABDA
AMATÕR BAJNOK A ZTE RC EGYÜTTESE

Egykoron a sportág fellegvára volt Zalaegerszeg, a röplabdá-
sok kerültek fel a városból elsõként az NB I-be. Aztán jött a néma
csönd. Több éve azonban Mert Attilának, a magyar transzplan-
táltak válogatott játékosának és Tomanóczy Tibornak, a ZTE egy-
kori kiváló feladójának vezetésével felébredt a sportág Csipkeró-
zsika-álmából. A legfrissebb sikert nemrég Gyöngyösön érték el,
ahol megnyerték a férfi amatõr csapatok országos bajnokságát.

– Az alapcélt biztosan teljesí-
tette a ZTE, könnyûnek, vagy ne-
héznek érezte a feladatot?

– Ha egy edzõ szezon közben
érkezik egy csapathoz, vannak dol-
gok, amelyeket nem lát elõre – vé-
lekedett Simon Antal. – Menet köz-
ben kellett megismernem a csapa-
tot. Igaz, az alapemberek közül
Vlaszákkal, Kocsárdival és Mátéval
már dolgoztam együtt a kék-fehé-
reknél. A gyors feltérképezés után
arra a megállapításra jutottam,
hogy a ZTE-nek ezzel a
játékoskerettel bent kell maradnia
az NB II-ben. Annak ellenére is,
hogy érkezésemkor többen sérülés-
sel bajlódtak, és két játékosunkat
hosszú idõre eltiltották. A Tatabánya
és a Baja elleni vereséget leszámít-
va a csapat hozta a nyerhetõ mér-
kõzéseket.

– Többen úgy vélik, a ZTE cél-
focit játszva maradt bent az NB II-
ben. Mennyire ért egyet ezzel a
megállapítással?

– Nem volt sok forduló
hátra, amikor átvettem a
csapatot. Nagy kockáza-
tot nem lehetett vállalni. A
gyõzelmeket egyébként
sem kell megmagyarázni.
Irányításom alatt arattunk
több olyan gyõzelmet,
ahol a csapat jól is ját-
szott. Amikor egy bajnoki
osztályból sok a kiesõ, elsõ a racio-
nalitás. A szép játék nem mehet az
eredményesség rovására.

– A bentmaradás csapatsiker,
vagy kellettek hozzá jó egyéni tel-
jesítmények, mint például
Pavicsevicsé?

– A foci csapatjáték, azonban
természetesen kellenek hozzá jó
egyéni teljesítmények is. Nem csök-
kentve Pavicsevics érdemeit, de
Grbics, Frizoni és Seye is sokat tett
a bennmaradásért. Ehhez társult
egy stabil védelem. Ne feledjük,
több találkozót úgy nyertünk meg,
hogy nem kaptunk gólt.

– Mennyire ismerte meg a csa-
patot, és mire lehet képes a ZTE
az egycsoportos NB II-ben?

– A játékosok tudásával tisztá-
ban vagyok. Sajnos, nyolc alapem-
bernek lejár a szerzõdése. Sorsuk-

ról és a célokról rövide-
sen leülünk tárgyalni
Nagy Ferenccel. Az el-
nök úrnak kell kitûznie
célokat. Jó lenne a játé-
kosok többségét megtar-
tani, és megerõsíteni a
játékoskeretet. Az után-
pótlásból elsõsorban
Szegletire, Babatira és

Pálra lehet számítani. A szakmai
háttér mellé oda kell tenni az anya-
giakat. Véleményem szerint az egy-
csoportos másodosztályban 5–6
együttes versenyez majd a feljutó
helyekért. Ha a ZTE ott akar lenni
az említett csapatok között, az álta-
lam vázolt elképzeléseknek meg
kell valósulniuk.

– Ettõl függ az ön maradása
is?

– A szerzõdésem lejár. Termé-
szetesen a játékosok mellett a jö-
võm is szóba kerül. Június 15-ig kell
nekem is és a klubnak is döntenie a
hogyan továbbról.

A CSAPAT BENN MARADT…
SIMON ANTAL ÉRTÉKEL

A ZTE labdarúgócsapata Simon Antal vezetõedzõ irányításával
biztosan maradt bent az NB II Nyugati-csoportjában, és tagja le-
het a következõ idényben az egycsoportos NB II-nek. A szakveze-
tõ a ZTE gyenge tavaszi rajtja után Preisinger Sándort váltotta
csapat kispadján.

ITTHON MARADT

A GÖCSEJ KUPA
Negyvenharmadik alkalommal

rendezték meg Zalaegerszegen a
súlyemlõk  Göcsej Kupáját. A  csa-
patversenyen  3 klub öt  együttese
indult. A kupa ezúttal a Magyar Súly-
emelõ-szövetség kiemelt versenyei
közé tartozott. A kupát a ZTE A-csa-
pata szerezte meg, szoros küzdelem-
ben megelõzve a Haladás A-legény-
ségét. A torna nemzetközi jellegét a
szlovén Domzale biztosította.

A  Göcsej Kupa végeredménye: 1.
ZTE A  914 pont (Molnár Martina 188
(84+104) kg,  Szanati Szabolcs 300
(130+170) kg,  Györkös  Milán  243
(105+138) kg).   2. Haladás A 891, 3.
Haladás nõi 874,  4. Domzale (szlovén)
826, 5. ZTE B 612.

LABDARÚGÁS

ZTE FC–Haladás II. 1-1 (0-1).
NB II-es mérkõzés. Zalaegerszeg.

Gólszerzõ Nánási (51. p.), illetve
Kulcsár (6. p.).

Tarr Sprint Andráshida–NTE 1866
Horváth MÉH 3-0 (1-0).

NB III-as mérkõzés, Zalaegerszeg.
Gólszerzõk: Vittman (2), Kovács Gy.

A hazai együttes biztos gyõzelmet
aratott és a 2. helyen zárt.



8 Hirdetés

NÉMETORSZÁGBA
MIKROBUSSZAL
(háztól házig is)!

Telefon:
72/441-542

30/237-5007

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

EGÉSZ NYÁRON

AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb
Június 12-én 9.00 és 15.00 óra június 17-én 9.00 és 15.00 óra

Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!

AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ  

INTERNETES  HOZZÁFÉRÉS, EREDMÉNYES FELKÉSZÍTÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korrepe-

tálást vállal. Telefon: 30/902-4426.

Apróhirdetés

ZALAEGERSZEGEN

LANDORHEGYI TÍZEMELETES

TÁRSASHÁZBAN 2 SZOBÁS

LAKÁS ELADÓ.

ÉRD.: 70/301-4488-AS

TELEFONSZÁMON LEHET.

PARAPETES KONVEKTOROK,
FALIBABÁK ÉS GÁZBOJLER

OLCSÓN ELADÓK.

ÉRD.: 30/905-9311-ES

TELEFONSZÁMON LEHET.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

NAGYKERESKEDÉS
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

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

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!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

• 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

Zalaegerszeg belvárosában eladó egy
42 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes tégla
lakás, mely központi elhelyezkedése
miatt irodának is tökéletesen alkalmas.

Telefon: 30/622-9816

Eladó lakásokat, házakat keresek,
Zalaegerszegen és környékén,

INGYENES hirdetés,
NEM KIZÁRÓLAGOS
szerzõdéskötéssel.
Tel: 06-30/622-9816


