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A helyi érték

– pet –

A verseny megyei fordulója a
minap zárult, az eredményhirde-
tésre a zalaegerszegi református
templom Kálvin-termében került
sor. A kétfordulós verseny általá-
nos iskolai kategóriáját a megye-
székhelyi Ady-iskola összevont 7.
A-B csapata (felkészítõ tanár:
Czigány László), míg a középisko-
lás kategóriát a hévízi Bibó István
Gimnázium BIG-csapata nyerte
(felkészítõ tanár: Tarr Ferenc).

A nyertes diákokat mindenek-
elõtt Hodánics Péter református
lelkész köszöntötte, majd Molnár
András, a Zala Megyei Levéltár

igazgatója szólt az emlékév Zalát
érintõ eseményeirõl. Mint mondta:
a levéltár idén diákok és felnõttek
számára is készül programokkal.
Ennek része az országos verseny-
ben való részvétel is. Októberben
a Magyar Nemzeti Levéltár ván-
dorkiállítása érkezik majd a város-
ba, mely a reformáció történetét
mutatja be. Ezenkívül tudományos

konferenciát is rendeznek és egy
forrásgyûjtemény is napvilágot lát.
Az igazgató úgy látja, hogy az év-
forduló jó alkalom arra, hogy rávi-
lágítsa a figyelmet azokra a 16.
századi politikai, társadalmi, kultu-
rális és gazdasági változásokra,
melyek gyökere a hitélet megúju-
lásában rejlik. Kiemelte például a
bibliafordításoknak köszönhetõ
anyanyelvi kultúra terjedését, mely
késõbb hozzájárult a nemzetálla-
mok születéséhez is.

A verseny részleteirõl Erõs
Krisztina levéltáros számolt be.

(Folytatás a 5. oldalon.)

A látvány magáért beszél,
hangsúlyozta Balázs Attila, a be-
ruházást végrehajtó cég tulajdo-
nos ügyvezetõ igazgatója. Mint
mondta, elõször kételkedett a
megvalósítás sikerében, de most
a köszönet hangján szólhat, hi-
szen minden segítséget megka-
pott az önkormányzattól és vala-
mennyi közremûködõ szervezet-
tõl. A cég hosszú távon tervez Za-
laegerszegen, alapozva erre a jó
együttmûködésre. Mindez a foly-
tatásban is megmutatkozik, hi-
szen a Color-Park második üte-
mének építése is elkezdõdhetett
már, ahol ugyancsak 32 lakást
alakítanak ki.

Balaicz Zoltán polgármester ar-
ról beszélt, hogy a hosszú idõn át
jól mûködõ ruhaipari vállalat gaz-
dasági okok miatt kényszerült a
bezárásra. Itt maradt egy üres
épület, szomorú látványával ront-
va a városképet. Az önkormányzat

ezért is állt szívesen a
vállalkozás terve mel-
lé, amely egy szép
épületet emelt fel a
Color helyén. 

Bali Zoltán önkor-
mányzati képviselõ, a
gazdasági bizottság el-
nöke szintén méltatta,
hogy megújulhatott a
belváros a Color lakó-
park elsõ társasházá-
nak megépítésével, mellyel ez a
méltánytalanul elhanyagolt terület
újra fejlõdésnek indulhat. Az önkor-
mányzat a lakókörnyezet további

szépítése és élhetõsége érdekében
átkötõ4utat épít az Arany János utca
és a Mártírok útja között. Az új út

mentén parkolóhelyeket
és parkosított övezetet
alakítanak ki, melyet
egy sétánnyal kötnek
össze a Vizslaparkkal
az elkövetkezõ egy év-
ben. Az új társasházak
infrastrukturális igényeit
kiszolgálva szennyvíz-
és csapadékcsatorna-
beruházást is végrehaj-
tanak idén nyáron az
Arany János utcában. 

A beruházó a múlt tiszteletére
is gondolt, hiszen a társasházba
belépõket a Color megõrzött cég-
táblája fogadja.

A BELVÁROS ÚJ ÉKE
ÁTADTÁK A COLOR-PARK ELSÕ ÜTEMÉT

A belváros emblematikus része újulhatott meg a Color felha-
gyott üzeme helyén megépített Color-Park elsõ ütemének elké-
szültével – hangzott el a 16 lakásos társasház avatásán.

Díjat kapott a 2017-es Iránytû
turisztikai kommunikációs ver-
senyen a zalaegerszegi Tourin-
form-iroda. Az országos pályá-
zatot évrõl évre a Turizmus
Trend/Vendég&Hotel szaklap
hirdeti meg, hogy megtalálják az
idegenforgalmi szektor legjobb
kommunikációs megoldásait.

– pet –

A megyeszékhelyi iroda ezúttal
a 2016 õszén megjelent Zalaeger-
szeg Színezõért kapott bronz díjat.
Az elismerést Pereszteginé Szabó
Júlia irodavezetõ és Köcse Hen-
rietta marketingreferens vette át a
közelmúltban Budapesten. A Tu-
rizmus Trend magazin hét kategó-
riában hirdette meg a pályázatot,

melyre összesen 54-en jelentkez-
tek. Ezekbõl választotta ki a szak-
mai zsûri az idei nyerteseket. A
Tourinform-iroda kiadványát a

„Print” fõkategórián belüli „Telepü-
lésmarketing” kategóriában díjaz-
ták.

(Folytatás a 2. oldalon.)

DÍJAZTÁK A ZALAEGERSZEG SZÍNEZÕT
GYEREKEK ÉS FELNÕTTEK KÖRÉBEN IS NÉPSZERÛ

VETÉLKEDÕ A REFORMÁCIÓRÓL
ADYS DIÁKOK A TOVÁBBJUTÓK KÖZÖTT

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából hirdetett országos
versenyt diákoknak a Magyar Nemzeti Levéltár. Az „Utazás Wit-
tenbergbe” címû vetélkedõ kapcsán a Zala Megyei Levéltár is
igyekezett mozgósítani a megye iskoláinak felsõ tagozatos és kö-
zépiskolás diákjait.
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– V. Zs. –

– Ha körbe megyek a választó-
kerületemen, akkor az húsz kilo-
méter autózás – mondja dr. Tóth
László. – A településrészi önkor-
mányzatokkal döntünk minden fej-
lesztésrõl. Választókerületemet
gyakran végigjárom, azonban ha
kell, egy héten többször is me-
gyek, ez a jelzett problémától függ,
de általában havonta igyekszem
körülnézni.

Az egyes településrészek fej-
lesztéseirõl elmondja: Pózván
több fejlesztést is terveznek. A
Vasút utca keleti részének felújítá-
sát és az Akácfa út teljes felújítá-
sát, valamint a harangláb melletti
közösségi ház nagyobb felújítá-
sát.

– Nekeresden szeretnénk befe-
jezni a Virágzómezõ út burkolatá-
nak teljes felújítását, a részleges
felújítás már megtörtént. 

– Ságodban a közösségi ház
melletti autóbusz-állomás felújítá-
sa van tervbe véve, valamint a Te-
lekalja utca és a Csapási út csapa-
dékvíz-elvezetésének a megoldá-
sa és burkolatkiépítés, valamint a
Diófa utca javítása. 

– Neszele esetében infrastruk-
turális fejlesztések várhatóak az
idei évben is, úgyszintén Hathá-
zán, ahol a közösségi tér kiépítése
van napirenden. 

– Kaszaházán a Zala lakópark
körüli bejárat felújítását tervezzük,
valamint járdafelújítást.

Az idei évben, csak úgy, mint

tavaly és azt megelõzõen is, sze-
retnénk a településrészeken mû-
ködõ civil szervezeteket anyagilag
is támogatni. Sok kulturális prog-
ram, különbözõ rendezvények
vannak a választókerületben és
igyekszem valamennyin részt ven-
ni, hiszen így is lehetõségem van

találkozni és beszélgetni az ott
élõkkel.

– Az arányos városfejlesztés
keretében a külsõ városrészek inf-
rastruktúrájának fejlesztése és a
közösségi élet támogatása hozzá-
tartozik ahhoz, hogy a települése-
ken élõk a városhoz tartozónak
érezzék magukat úgy, hogy saját
identitásukat is megõrizzék. Van-
nak lakossági kérések, melyek
speciálisan egy településrészhez
tartoznak, és vannak olyanok,
amik valamennyit érintik. Folya-
matosan jelentkezõ lakossági té-

ma és igény az infrastruktúra és
az autóbusz-közlekedés javítása –
fogalmazott dr. Tóth László. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint azt Pereszteginé Szabó

Júlia lapunk érdeklõdésére el-
mondta: a Zalaegerszeg Színezõ
nagy népszerûségnek örvend, sõt
a vártánál is nagyobb lett a sikere.
Az õsszel megjelent ezer példány
már el is fogyott, így nemrég újabb
ezer darabot nyomtattak belõle.
Tavaly Köcse Henrietta ötlete
alapján született meg a színezõ.
Az efféle könyvecskék napjaink-
ban nagyon divatossá váltak,
nemcsak gyerekek, hanem felnõt-
tek körében is. Fejlesztik a kreati-
vitást, új lehetõségeket adnak az
önkifejezésre, az idõsebb korosz-
tályok számára pedig relaxációs,
stresszoldó hatással vannak.

Az irodavezetõ elárulta: eleinte

furcsállta az ötletet, hogy a város
egy-egy nevezetessége színezõ-
könyvbe kerüljön. A kollégák azon-
ban meggyõzték, s az önkormány-
zat is a kezdeményezés mellé állt.
A színezõ igényesen rajzolt grafi-
kákon keresztül mutatja be Zala-
egerszeg legfontosabb látnivalóit;
többek között a Mária Magdolna
plébániatemplomot, a Dísz teret, a
földre szállt toronyórát, a zsinagó-
gát, a falumúzeumot és az Alsóer-
dõt. A dizájn és a grafikák Tóth
Norbert képzõmûvész-tanár, vala-
mint Gombos Zsófi és Pál Katja
festõmûvészek munkáját dicséri. 

A kiadvány célja nemcsak ma-
ga a játék; vagyis a színezés örö-
me, hanem az identitástudat erõsí-
tése is. A szülõk ugyanis mesél-

hetnek az egyes látnivalókról, és
egy séta során meg is mutathatják
a füzetben lévõ nevezetességeket
a gyerekeknek.

Megtudtuk: a kiadványt egyelõ-
re fõleg helybéliek vásárolták. A
karácsonyi idõszakban például na-
gyon nagy volt rá a kereslet. Az
iroda célja azonban az is, hogy a
tavasszal beinduló idegenforgalmi
szezonban a turistáknak is ajánl-
ják a színezõt, a városról szóló
többi kiadvány mellett.

DÍJAZTÁK A ZALAEGERSZEG SZÍNEZÕT
GYEREKEK ÉS FELNÕTTEK KÖRÉBEN IS NÉPSZERÛ

Kisebb felújításokon kívül az
épület korszerûsítésére eddig nem
került sor, azonban a SPAR Ma-
gyarország osztrák tulajdonosai
tavaly jóváhagyták, hogy két ütem-
ben, több mint egymilliárd forintból
modernizálják a hipermarketet –
fogalmazott többek között Maczel-
ka Márk, a SPAR kommunikációs
vezetõje a nyilvános sajtóbemuta-
tón. Elhangzott még, a hipermar-
ket 93 fõnek biztosít munkát, közü-
lük mintegy harmincan a nyitás óta
itt dolgoznak. Szólt a beruházásról

Szalay Zsolt, a SPAR Magyaror-
szág ügyvezetõ igazgatója is. El-
hangzott: 4230 négyzetméteres
eladótérrel várják a vásárlókat. Az
alapterület nem változott, de elren-
dezésében és megjelenésében
teljesen megváltozott. SPAR toGO
étterem nyílt, és korszerûsítették a
világítást és a hûtõ-fûtõ berende-
zéseket. 

Köszöntötte a megújult zala-
egerszegi Interspart Vigh László
országgyûlési képviselõ és Ba-
laicz Zoltán polgármester is.

MEGSZÉPÜLT AZ INTERSPAR

A nyugat-magyarországi régió, azon belül is Zalaegerszeg és
vonzáskörzete jelentõs vásárlóerõvel rendelkezik. A megyeszék-
helyen mûködõ Interspar már 17 éve mûködik a lakosság meg-
elégedésével.

Van egy baloldali program,
amely végre karakteres fordula-
tot hozhat Magyarországon, és
ehhez van egy olyan hiteles ve-
zetõ, aki Szeged városában már
bizonyított. Gõgös Zoltán, az
MSZP elnökhelyettese ajánlotta
így Botka Lászlót, Szeged pol-
gármesterét, az MSZP minisz-
terelnök-jelöltjét az érdeklõdõk
figyelmébe a zalaegerszegi
Piac téren.

Botka László elmondta, az or-
szágjáró utcafórum célja az MSZP
programjának megismertetése,
melynek legfõbb üzenete, hogy
igazságot tegyenek. Úgy fogalma-
zott, ma Magyarországon mérhe-
tetlen az igazságtalanság. Az el-
múlt két évben a kormány minden
intézkedésével – az igazságtalan
egykulcsos adóval, az igazságta-
lan családtámogatási és otthonte-
remtési rendszerrel, az oktatás és
az egészségügy szétverésével –
egy nagyon szûk gazdag réteget
hozott még jobb helyzetbe, és
minden terhet az átlag-, illetve az
átlag alatti jövedelemmel rendel-
kezõ többségre hárított.

Hangsúlyozta, ebbõl elég volt,
fizessenek luxusadót a gazdagok,
mellyel kapcsolatban aláírásgyûj-
tésbe kezdtek. Kiemelte, az igaz-
ságosságra épülõ programjukkal
leváltható az Orbán-kormány.
2018-ban – kormányra kerülésük
után – olyan igazi baloldali politikát
fognak folytatni, mellyel könnyeb-
bé tehetik az emberek életét, fûzte
hozzá. 

Az utcafórum elõtt sajtótájékoz-
tatót tartott az MSZP helyi szerve-
zete. Kiss Ferenc képviselõ és
Góra Balázs területi ügyvezetõ el-

mondták, a szocialista párt de-
mokratikus úton akarja leváltani a
jelenlegi hatalmat, melyhez ren-
delkeznek miniszterelnök-jelölttel
és programmal. A zalaegerszegi
szervezet is várja mindazokat,

akik egyetértenek céljaikkal, mely-
nek fõ iránya az igazságosabb
adózás bevezetése a munkaválla-
lók érdekében, továbbá az egész-
ségügy, az oktatás és nyugdíjasok
helyzetének javítása. 

Dr. Tóth László

HELYZETKÉP: ÉSZAKI VÁROSRÉSZ
DR. TÓTH LÁSZLÓ: SEGÍTJÜK A CIVIL SZERVEZETEK MÛKÖDÉSÉT

Területileg a legnagyobb dr. Tóth László önkormányzati képvi-
selõ 2-es választókerülete, ahol az elsõ ciklus óta dolgozik.
Pózva, Ságod, Nekeresd, Neszele, Hatház, Kaszaháza tartozik
hozzá. Három lakópark kivételével családi házas övezet ez a vá-
rosrész. (Az Október 6. tér, illetve a Budai Nagy Antal és Mun-
kácsy utcától északra fekvõ terület.)

SENIOR AKADÉMIA
2016–2017

PROGRAM 2017. ÁPRILIS 13.

14.00–15.00 Dr. Jászberényi József – Szerelem és szexua-

litás idõskorban

15.00–15.20 Szünet

15.20–16.20 Horváth Ágnes – Szépségápolás idõskorban

SOK SZERETETTEL VÁRJUK!

FIZESSENEK A GAZDAGOK!
MSZP-UTCAFÓRUM BOTKA LÁSZLÓVAL

TETÕDOKI
– Pala-, zsindely-, lemeztetõk bontás nélküli javítása.

– Lapostetõ-szigetelés PVC-vel is.

– Ács-, tetõfedõ-, bádogosmunkák

nagyon kedvezõ áron!

06-30/9562-134 • 06-70/3899-727

bármilyen családi, közösségi  eseményrõl,  sportrendezvé-

nyekrõl, érdeklõdésre számottartó egyéb összejövetelekrõl!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu vagy zalasport.hu@gmail.com.

Tel.: 20/480-5968
Referencia: keresse a youtube.com oldalon a zalasport.hu csatornát!

ÉLÕ INTERNETES KÖZVETÍTÉST
KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK
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Az INTERSPAR 17 évvel ez-
elõtt nyitotta meg kapuit Zala-
egerszegen, és igen hamar a vá-
ros és környéke közkedvelt bevá-
sárlóközpontjává vált. Az eltelt
idõben komolyabb korszerûsítés-
re nem került sor, most viszont a
SPAR Magyarország több mint
egymilliárd forintos fejlesztést
hajtott végre, amelynek eredmé-
nyeként egy teljesen új hipermar-
ketet vehetnek birtokba a vásár-
lók. 

„Az új üzletek nyitása mellett
nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
korábban megnyitott áruházakat
is megújítsuk a legkorszerûbb
technológiák alkalmazásával. E
célt valósítottuk meg a zalaeger-
szegi hipermarket esetében is.
Az összesen 93 szakképzett
munkatársnak munkát biztosító
áruház mostantól még jobban
szolgálja a vásárlói igényeket”,

hangsúlyozta Maczelka Márk, a
SPAR kommunikációs vezetõje. 

A fejlesztés során a SPAR-
csoport legújabb berendezési
koncepciója szerinti könnyen át-
tekinthetõ elrendezés valósult
meg. A csaknem 9 ezer négyzet-
méteres hipermarket 4 ezer

négyzetméteres, skandináv bel-
sõépítészeti stílusban kialakított
eladótere nagyságában nem vál-
tozott, viszont az új berendezési
és termékelhelyezési koncepció-

nak köszönhetõen átláthatóbb,
mint korábban. A modernizálás
során új szolgáltatásokat vezet-
tek be: a legfontosabb, hogy egy
SPAR toGo étterem kapott helyet
az áruházban, ahol frissen ké-
szült meleg ételek, például piz-
zák, grillételek, frissensültek,
szendvicsek, saláták kaphatóak.
Itt ingyenes wi-fi zóna is létesült.
Az új kasszainformációs rend-
szer pedig segít lerövidíteni a
kasszazónában eltöltött idõt. 

A megújult INTERSPAR hiper-
market nemcsak küllemében és
belsõ terében lett vonzó és prak-
tikus, hanem a komoly gépészeti
fejlesztéseknek, korszerû hûtõ-
fûtõ berendezéseknek köszönhe-
tõen lényegesen kevesebb ener-
giával beéri, mint korábban. 

Az üzlet elérhetõsége és
nyitvatartása:

8900 Zalaegerszeg, Ola utca 1. 
H–SZ.: 6.00–22.00, V.: 8.00–19.00

MODERNIZÁLTÁK A ZALAEGERSZEGI

INTERSPAR ÁRUHÁZAT
Több mint egymilliárd forintos beruházással korszerûsítette

a SPAR a zalaegerszegi INTERSPAR áruházat. A megújult hi-
permarket rendkívül széles termékkínálattal és modern szolgál-
tatásokkal várja a vásárlókat.

A PTE ETK Zalaegerszegi Kép-
zési Központjában kidolgozott ápo-
lás és betegellátás alapképzési
szak szakiránya, az ergoterápia
BSc képzés is többek között e pozi-
tív változásnak köszönhetõen kap
létjogosultságot.

A képzést kidolgozó szakmai
csoport vezetõje, dr. Császár Gab-
riella a képzési központ igazgatója-
ként folytatja a munkát.

Az intézmény új vezetõjét prof.
dr. Betlehem József, az Egészség-
tudományi Kar dékánja mutatta be
a sajtó képviselõinek. Mint fogal-
mazott, Vattay Péter professzor,
korábbi igazgató életkorából faka-
dóan nem láthatja el a továbbiak-

ban az intézmény igazgatói teen-
dõit.

Dr. Császár Gabriella húsz év-
vel ezelõtt kezdte oktatói pályafu-
tását és gyógytornászként tudo-
mányos fokozatot szerzett, vala-
mint õ irányította a ergoterápia
szakirány kidolgozását.

S hogy milyen elvárásokat fo-
galmaztak meg az új vezetõvel
szemben? A kar vezetése elvárja,
hogy a képzési központ az egész-
ségtudományi képzésnek, kuta-
tásnak meghatározó helyszíne le-
gyen. Az egyetemi oktatásban a
kapcsolatrendszer további építé-
sét várják, és azt, hogy tovább nö-
vekedjen a hallgatói létszám.

VÁLTOZÁS A PTE ETK ÉLÉN
DR. CSÁSZÁR GABRIELLA AZ ÚJ IGAZGATÓ

Az egészségügyi szakmákat érintõ pozitív változások tovább
erõsítik, illetve növelik az egészségügyi szakmák társadalmi
megbecsülését. 

A konzultáció részleteirõl Vigh
László országgyûlési képviselõ és
Balaicz Zoltán polgármester tartott
sajtótájékoztatót.

Vigh László hangsúlyozta: Ma-
gyarország nem kér a migrán-
sokból, és ezt nehezen fogadják el
Brüsszelben. A magyar kormány-
nak sok kérdésben van vitája
Brüsszellel, ezt a kérdõívben hat
pontban foglalták össze. A kor-
mány felhatalmazást kér az állam-
polgároktól, hogy ez alapján képvi-

selje a jelzett kérdésekben Ma-
gyarországot.

Balaicz Zoltán, mint a Fidesz
városi elnöke, hozzátette: szeret-
né, ha a zalaegerszegiek minél
nagyobb számban töltenék ki a
kérdõívet.

Ne csak megnézzék, hanem
töltsék is ki, és küldjék vissza.
Utalt arra, hogy Zalaegerszegen
mindig figyeltek egymásra, meg-
hallgatták a véleményeket, a segí-
tõ kritikákat.

„Állítsuk meg Brüsszelt!” címmel indul a Nemzeti Konzultáció-
2017. A kérdõív folyamatosan érkezik a postaládákba és az a cél,
hogy minél többen kitöltsék és visszaküldjék (ez utóbbi nem ke-
rül pénzbe). A visszaküldés határideje: május 20.

„Jóvátétel és az õ tisztessé-
gük elismerése” Az 1956-os for-
radalom az olajiparban címû kö-
tet, melyben az államrend meg-
döntésével vádolt és meghurcolt
olajos szakemberek – köztük za-
laiak – sorsát Horváth Róbert
nyugalmazott bányamérnök,
Srágli Lajos nyugalmazott mu-
zeológus és Tóth János mú-
zeumigazgató mutatja be.

– liv –

Az évtizedes kutatómunka ered-
ményeként megszületett – az áldo-
zatokkal készített interjúkat is tartal-
mazó – kötetet Kiss Bódog Zoltán, a
Magyar Politikai Foglyok Szövetsé-
ge Zala Megyei Szervezetének el-
nöke ajánlotta az érdeklõdõk figye-
lemébe a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeumban tartott rendezvényen.

A világ élen járó technikája és
munkakultúrája települt be Zala me-
gyébe a ’30-as, ’40-es években,
ami egy csapásra megoldotta a pe-
rifériára szorult és munkanélküli-

ségben szenvedõ térség gondjait
az ötezer munkahely – közte 500
mérnök álláshely – megteremteté-
sével – beszélt a zalai olajipar akko-
ri jelentõségérõl. A „fekete arany” ki-
termelésére 1938-ban alakult meg
a magyar és amerikai vegyes válla-
lat, a MAORT, melynek köszönhe-
tõen a megye addig soha nem látott
gazdasági fejlõdésnek indulhatott. 

Mint mondta, e kötetben szerep-
lõ olajos vezetõk nagyon fontos ko-

vászai voltak az ’56-os forradalom
és szabadságharc vidéki esemé-
nyeinek, és õket marasztalták el a
legsúlyosabban, 15 évtõl életfogytig
terjedõ szabadságvesztéssel a for-
radalom leverése után. Az olajipar
kulcsszemélyiségeit már ’56 elõtt
perbe fogta a kommunista magyar
kormány, hogy úgynevezett kirakat-
perekkel megszerezhesse az ame-
rikai tulajdonosoktól a vállalatot. Az
elsõ MAORT-per 1948-ban kezdõ-

dött Papp Simon geológus, egyete-
mi professzor letartóztatásával, ezt
követte a második 1953-ban, amit
az 56-os forradalom kitörése meg-
akasztott. A második MAORT-per
annak leverése után indult újból.

Tóth János, a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum igazgatója, a kö-
tet egyik szerzõje a Papp Simon
Népfõiskolai Tagozat kötetbemuta-
tóján azt hangsúlyozta, hogy a ma-
ga területén mindenkinek meg kell
tenni mindent azért, hogy ezek a
szörnyû események soha ne felej-
tõdjenek el. 

– Ez nem történhet meg, hiába
történelem ma már. Nemzettuda-
tunkat erõsítjük azzal, ha tisztelettel
emlékezünk vissza elõdeinkre, akik
karrierjüket, szabadságukat, életü-
ket áldozták egy igaz ügyért – emel-
te ki. Beszélt arról is, hogy az olaj-
ipart érintõ ’56-os eseményekrõl a
kötet mellett egy emléktábla felállí-
tásával is megemlékeznek majd,
ami várhatóan a múzeumban kap
helyet.

Az emlékezést megköveteli az
is, hogy a MAORT szárnyai alatt
nõtt fel a magyar kõolajbányászat
elsõ szakembergárdája, közülük
kerültek ki az elsõ jelentõsebb zalai
és alföldi szénhidrogénmezõk feltá-
rói, egyetemek professzorai, a ma
élõ, nemzetközi szinten elismert
szakemberek oktatói. 

TISZTELETADÁS AZ ÜLDÖZÖTTEKNEK
AZ ’56-OS FORRADALOM AZ OLAJIPARBAN

– b. k. –

A programsorozat szokásosan
indult. A Zalaegerszegi Városi Di-
ákönkormányzat ünnepi közgyûlé-
sére került sor a város dísztermé-
ben, miután a fiatalok Juhász Elõd
János diákpolgármester vezetésé-
vel jelképesen átvették a hatalmat
a Városházán. A közgyûlésen 11
napirendi pontot tárgyaltak, melyre
az illetékesek reagáltak, illetve saj-
tótájékoztató alkalmával külön
szólt Balaicz Zoltán polgármester.

Kiemelte, hogy értékeli a fiata-
lok munkáját és ötleteit, de ezek
megvalósítása a diákok felelõssé-
ge, a városi önkormányzat támo-
gatása mellett. Trendnek továbbra
is a felelõsen gondolkodó lokálpat-
rióta ifjúságot jelölte meg. Az új
kezdeményezések között szere-

pelt, hogy a város elsõ írásos em-
lítésének 770. évfordulója alkal-
mából a diákok idõkapszulát he-
lyeznek el, melyet majd 30 év múl-
va bontanak fel, illetve kutatják az
elmúlt évszázadokban itt élt fiata-
lok életét. Aktívabb hozzáállást
szeretnének a középiskolásoktól,
hogy a többség igényét tudják
szolgálni az ifjúsági és kulturális
programok.

Célként jelölték meg, hogy az is-
kolai DÖK-ök ne csak programszer-
vezõ, hanem érdekvédõ funkciót is
ellássanak, tette hozzá Juhász Elõd
János diákpolgármester. 

Az ünnepi közgyûlésen adták
át a szintén hagyományos elisme-
réseket és egy rendkívüli ajándé-
kot. Az idén a diákok közül Takács
Nikolettet, a ZVDÖK aktív tagját
tüntették ki, a felnõttek közül pedig

Szabó Károlyt, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum fõigazgató-
ját. Meglepetés-ajándékban ré-
szesült Fentõsné Belléncs Andrea
ifjúsági szakreferens, a fiatalok
mentora, közelgõ nyugdíjba vonu-
lása alkalmából. 

A diákhét április 6-án sport-
programokkal, 7–8-án 24 órás ve-
télkedõvel folytatódott. Az elõbbin
középiskolásokat négy helyszínen
négy sportág várta, az általános
iskolásoknak focikupát szervez-
nek a Landorhegyi-iskolában. 

Április 10–12 között az egyete-
mi napok szakmai programokat
foglaltak magukba, majd sport- és
fõzõnappal zárultak a ZEN. 

DIÁKNAPOK
ÉRDEKVÉDÕ IS LEGYEN A DÖK
Elkezdõdött a fiatalok hete a megyeszékhelyen. Ennek kereté-

ben április 5. és 12. között tartanak a programok. Az elsõ négy
napban a 6. Zalaegerszegi Városi Diáknapok zajlik, mely fõként a
középiskolásokra és részben az általános iskolásokra koncentrál,
ezt követi a II. Zalaegerszegi Egyetemi Napok rendezvény.

Tolvaj Márta alpolgármester, a
jótékonysági akciósorozat kezde-
ményezõje elmondta, a városi ön-
kormányzat tavaly döntött arról,
hogy 6,5 millió forintot biztosít
szociális célokra. Ebbõl az
összegbõl, ahogy tavaly is, alap-
vetõ élelmiszerekbõl (étolaj, mar-
garin, száraztészta, konzerv,
édesség) álló csomagokat adnak
a rászoruló családoknak húsvét
elõtt, melyek kiosztásában a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ
mûködik közre. 

A következõ akció a nyári tá-
boroztatást érinti.  A rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban
részesülõ családok gyerekeinek
táboroztatásához az önkormány-
zat a költségek 60 százalékának
kifizetésével járul hozzá. A ne-
héz helyzetben élõ gyerekek
szeptemberi beiskolázását
ugyancsak ebbõl a keretbõl tá-
mogatják, továbbá karácsony

elõtt szintén élelmiszercsomago-
kat osztanak ki.

Zsolnai Judit, a Család- és

Gyermekjóléti Központ intézmény-
vezetõje hozzátette, a jövedelem
és a megélhetési körülmények
alapján igyekeztek kiválasztani az
adományozásban érintetteket. Fi-
gyelembe vették a gyerekek szá-
mát, valamint a munkanélküliség,
a tartós betegség vagy a tetemes
hiteltartozás miatti nehéz helyze-
tet. Az intézmény jelenleg 700
családot segít rendszeresen, de
korábban jóval ezer felett is volt ez
a szám.

ADOMÁNY HÚSVÉTRA
SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓ CSALÁDOKNAK

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A húsvétra készülõdést segítendõen 270 rászoruló család része-
sült 8070 forintos élelmiszer-adományban, Zalaegerszegen.
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ADOMÁNY
A Zalai Különleges Mentõk

Egyesülete két darab kompozit
palackot adományozott a Pan-
non Egyetem mechatronikai
képzésén zajló pneumobil fej-
lesztéséhez.

Horváth Péter, a Zalai Különle-
ges Mentõk Egyesületének elnöke
elmondta, az egyesület vezetése
elkötelezett az oktatás támogatá-
sában, hiszen tudják, milyen fontos
szerepet játszik abban a megfelelõ
eszközellátottság. A rendelkezé-
sükre álló kompozit palackokból
kettõt tudnak nélkülözni, amit most
felajánlanak az egyetemnek kuta-
tás-fejlesztési tevékenységéhez.
Továbbá vállalják a palackok újra-
töltését, melyek eredeti funkciójuk
szerint légzésvédõ szerepet tölte-
nek be a mentési feladatokban.

Dr. Nagy Sándor, a Pannon
Egyetem fejlesztõcsapatának fõ-
nöke megköszönte a felajánlást.
Mint mondta, a mérnökhallgatók
által fejlesztett pneumobil meghaj-
tásához fogják felhasználni a pa-
lackokat elsõ alkalommal május
elején, az Egerben rendezendõ or-
szágos pneumobil versenyen.

Az átadáson részt vett a hallga-
tók közül Neuhold Ádám csapat-
kapitány és Szemenyei Ákos.

– b. k. –

Saját írásairól, 40 éves kora
után kezdõdõ írói tevékenységérõl
kevésbé beszél, fõként csak ab-
ban a vonatkozásban, hogy Feke-
te István munkái hatottak rá,
ahogy pályaválasztására is, hi-
szen eredeti szakmája szerint er-
dész.

– Kilencévesen kaptam meg a

Vukot és onnéttól kezdve rajong-
tam Fekete Istvánért. A könyveit
még a katonasághoz is magam-
mal vittem. A magyar természet-
rõl senki nem tud olyan szépen ír-
ni, mint õ. Stílusának sem elõdje,
sem követõje nem igazán van.
Nehéz kutatni, mivel magányos,
különös író, akit semmilyen kate-
góriába nem lehet besorolni. Már
az is nagy öröm, hogy az érettsé-
gi tételek között feltûnt a neve –

mondta többek között Laki Ta-
más. 

Sajnálattal beszélt arról, hogy
tavaly váratlanul elhunyt Sánta
Gábor, aki Fekete István életmû-
vét, életét tárta fel több kötetben,
s ebben a munkában õ is közre-
mûködött, miután amatõrként
több évtizede maga is kutatja a
kedvenc írójával kapcsolatos in-
formációkat. – Nagyon keveset

tudnak Fekete Istvánról, például,
hogy költõ is volt, hogy drámaíró
is volt, s a budapesti Magyar
Színházban 100 elõadást megért
a „Hajnalodik” címû színdarabja.
Életérõl végül is nyolc tanulmány-
kötet jelent meg. Az utolsót, a
„Fekete István: Ki kicsodát” posz-
tumusz kaptam kézhez a docens
úr feleségétõl. S azt hiszem, ez-
zel számomra is véget ért a sok-
sok éves kutatómunka. 

Az Apáczai MK-ban mûködõ Tollforgató Tanoncok Klub vendé-
ge volt Laki Tamás író, költõ, aki Fekete István munkásságának
kutatásában mûködött közre a tavaly elhunyt Sánta Gábor iroda-
lomtörténész docenssel.

TOLLFORGATÓ VENDÉG

– A. L. –

– Attól, hogy nézegetjük az órát,
még nem fogunk tudni elaludni, sõt
még idegesebbek, feszültebbek le-
szünk. Alvásunkat nagyon komo-
lyan megzavarhatja az is, ha mobil-

telefonunk egész éjjel is csipog
üzenetküldésekkor. Ez olyan hul-
lámzást idéz elõ alvásunkban, ami-
re ugyan nem emlékszünk, de
mégis ébredés közeli állapotba ke-
rülünk. Hiába alszunk nyolc órát, ha
közben 8–10-szer megébredünk.
Ugyanez a helyzet a horkolással és
az alvási apnoével (ami egy alvás
közbeni légzészavar), melyek szin-
tén töredezetté teszik alvásunkat.
Az ébresztõóra és mobiltelefon né-
zegetése egyébiránt elindít egy fo-
lyamatot, ami az éberségi szintet
felfelé viszi. Autó ment el a ház
elõtt, ugat a szomszéd kutyája,
miért most jött haza a szomszéd –
elkezdünk tehát éjjeli õrként visel-
kedni, mint akinek az a dolga, hogy
figyelje környezete minden rezdülé-
sét, és emiatt ébren is maradjon.

– Melyek az álmatlanság okai?
– Ötven százalékában testi be-

tegségek állnak az okok hátteré-

ben, így a magas vérnyomás vagy
vesebetegség, ami miatt éjszaka is
ki kell menni. Ugyanennyire van-
nak jelen a pszichés okok, a szo-
rongásos betegedések és a de-
presszió. Az utóbbinak éppen
egyik tünete az alvászavar, ami

többnyire álmatlanságot és kisebb
arányban túlalvást jelent. Továbbá
léteznek pszicho-fiziológiai okok,
mint a tartós stressz, valamint az
alvás-ébrenlét ciklusok felborulá-
sa. A 20. század embere ugyanis
meghódította az éjszakát, gondol-
junk a három mûszakra, a vizsga-
idõszakra, vagy egy nagyvárosra,
ahol éjszaka is minden nyitva van. 

– Milyen szándékkal hozták
létre az alvásjavító programot?

– Itt a pszichiátrián régóta fog-
lalkozunk az álmatlanság problé-
májával, mely egyik tünete a pszi-
chés megbetegedéseknek, vagy
például az alkoholmegvonásnak.
Ezért dolgoztunk ki egy alvásjavító
programot, mely azoknak is ren-
delkezésére áll, akik három mû-
szakos munkarendben, vagy ép-
pen a vendéglátásban dolgoznak.
Náluk igencsak felborul a szerve-
zet belsõ ritmusa, ami az éjszakai

alváshoz és a napközbeni aktivi-
táshoz igazodik.

– Mibõl áll a program?
– Az állapotfelmérés és az al-

vászavar okainak feltárása után
személyre szólóan állítjuk össze
az alvásjavító programot. Ez a
szolgáltatás térítésmentesen a
nappali kórház keretében vehetõ
igénybe, melyrõl szívesen adunk
tájékoztatást a 92/501-500 telefon-
szám 2421, 2312 mellékein. Fel-
hívnám a figyelmet, hogy a hoz-
zánk forduló járóbeteg diagnózisa
csupán az alvászavara lesz, tehát
nem pszichiátriai betegként lesz je-
gyezve. A 2–3 hetes kezelés egyik
módszere a fényterápia, aminek
segítségével hatékonyan kezelhe-
tõ az alvás-ébrenlét felborulása
miatti álmatlanság. Az UV nélküli
teljes tartományú polarizált fény-
ben reggel vagy délelõtt fél órát töl-
tenek el a páciensek, miközben ol-
vashatnak, zenét hallgathatnak. 

Az alváshigiénés tanácsadás
során arról beszélünk, hogyan vál-
toztassák meg szokásaikat és ala-
kítsák ki környezetüket a jobb al-
váshoz. Sokan a szorongás, az ál-
landó aggódás miatt nem tudnak
elaludni, amin sokat segíthetnek a
relaxációs gyakorlatok. Az úgyne-
vezett mindfulness terápia hatéko-
nyan csökkenti a stresszt az ag-
gasztó, aggodalmaskodó gondola-
tok megregulázásával. A mind-
fulness meditáció arra is megtanít,
hogy elménkkel többet legyünk a
jelenben, és kevesebbet szorong-
junk a múlt és a jövõ miatt. 2015-
ben hazánkban elsõként vezettük
be a horkolás fizioterápiáját egy
brazil kutatócsoport által kifejlesz-
tett eljárás nyomán. Így gyógytor-
nászaink szájüregi és garattornát
is oktatnak, ami nagymértékben
csökkentheti a horkolást. Emellett
mechanikus orrtapasz kipróbálá-
sára is van lehetõség. 

Az alvásjavító programmal
csak az álmatlanságot tudjuk ke-
zelni, más alvászavarok esetében
országos alváscentrumokba irá-
nyítjuk a betegeket. Jelenleg min-
den reményünk megvan arra,
hogy a zalaegerszegi kórházban is
létesülhet alváscentrum – zárta a
beszélgetést dr. Szabó József.

ALUDJ ÚJRA JÓL!
ALVÁSJAVÍTÓ PROGRAM A SZENT RAFAEL KÓRHÁZBAN

Aki álmatlanságban szenved, jobb, ha nem tart órát a hálószo-
bában, mobiltelefonját vagy kapcsolja ki, vagy legalább lépjen le
a wifirõl, hogy semmiféle felesleges környezeti ingerrel ne terhel-
je magát éjszaka. Az álmatlanság és más alvászavarok mögött
persze számos ok áll még. A Szent Rafael Kórház pózvai nappali
kórházában alvásjavító programmal állnak rendelkezésre, melyrõl
dr. Szabó József PhD részlegvezetõt kérdeztük. 

Dr. Szabó József a fényterápiás kezelést mutatja be.



– pet –

Mint azt Szûcs István, a báb-
színház vezetõje elmondta: már a
2000-es évek elején elindult egyfaj-
ta kulturális kapcsolatfelvétel a szi-

getország felé. Mindez akkor vált
intenzívebbé, mikor dr. Pinczés Ist-
ván, Jászai- és Ucsimura-díjas ren-
dezõ került a Griff Bábszínház élé-
re. 2011-ben megalakult a Ma-
gyar–Japán Baráti Társaság Zala-

egerszegi Tagozata, az azt követõ
években pedig a társulat is több-
ször járt a japán Tojama tartomány-
ban, és tojamai mûvészek is érkez-
tek Zalaegerszegre. Kiállítás nyílt
többek között kimonókból és japán
használati tárgyakból, de Hétalvó
címmel egy tradicionális bunraku
bábjátékot is bemutatott a bábszín-
ház. A mostani fotókiállítás a japán
tájakon, mûvészeten és embere-
ken keresztül igyekszik közelebb
hozni az ottani mindennapokat.

A kulturális kapcsolatok fontos-
ságát hangsúlyozta a tárlatnyitón
Velkey Péter humánigazgatási osz-
tályvezetõ, és dr. Pinczés István
rendezõ is. Elhangzott: a japán
kapcsolat komoly értéke a város-
nak, amit a jövõben is ápolni kell. A
mostani kiállítással pedig a távol-
keleti ország tavaszköszöntõ ünne-

pe, a cseresznyevirágzás elõtt is
fejet hajtunk.

A megnyitót követõen – me-
lyen debreceni zenészeknek kö-
szönhetõen a japán népzene is
megelevenedett – a társulat je-
lenlegi és volt vezetõje, valamint
a Magyar–Japán Baráti Társa-
ság helyi alapítói és tagjai levo-
nultak a színház elõtti térre, hogy
megtekintsék azt az éppen virág-
zó fiatal cseresznyefát, melyet
néhány éve a két ország közötti
barátság megpecsételésére ül-
tettek el. 

5Kultúra

SÁMAVILL KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE UTCA 28.

TEL.: 92/510-430 • FAX: 92/510-431

VILLAMOS HÁLÓZATOK, ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 

SZABAD-, BELTÉRI ÉS DÍSZVILÁGÍTÁS 

MÛSZAKI ELLENÕRZÉS, VILLAMOSENERGIA-SZAKTANÁCSADÁS 

VILLÁMVÉDELEM TERVEZÉSE 

TEVÉKENYSÉGÜNK:
www.samavill.hu

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

TAVASZI KRESZ-TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val

INGYENES ELMÉLET  – elsõre sikeres KRESZ-vizsgázóknak
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv

+ gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: április 19. (szerda) és május 3. (szerda) 15.00 óra.

RÉSZLETFIZETÉS!
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

VSM: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396

(Folytatás az 1. oldalról.)
Elhangzott: idén januárban in-

dult a vetélkedõ, melynek fõdíja
egy wittenbergi utazás lesz. A
megmérettetés megyei fordulóból,
országos elõdöntõbõl és országos
döntõbõl áll. A megyei forduló a
közelmúltban zárult. A három-há-
rom fõs csapatok elõbb egy
online-teszten mérték össze tudá-
sukat, majd egy néhány perces
kisfilmet kellett készíteniük, vala-
mely témába illõ levéltári forrás
alapján. Mindkét gyõztes csapat a
szentgyörgyvölgyi református pa-
rókia 1823. augusztusi kifosztásá-
ról szóló levéltári dokumentumot
használta fel a munkához.

A díjakat Erõs Krisztina, Mol-
nár András és dr. Gyimesi Endre,
a város díszpolgára, a levéltár volt
igazgatója adták át a diákoknak. A
ceremónia keretében a nyertes
kisfilmeket is levetítették.

VETÉLKEDÕ A REFORMÁCIÓRÓL
ADYS DIÁKOK A TOVÁBBJUTÓK KÖZÖTT

• 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

– Minden évben van egy tema-
tikája az egyhetes programnak –
ismertette a részleteket Tóth Re-
náta, a könyvtár olvasószolgálati
csoportvezetõje, a program szer-
vezõje. – Az idén az utazással kap-
csolatos tudnivalók hangzottak el,
és ehhez kapcsolódó ajánlott
könyvekbõl rendeztünk kiállítást. 

– Mit jelent az internetes uta-
zás pontosan?

– Egy bõröndnyi jótanácsot uta-
zást tervezõknek. Az úti cél kivá-
lasztásától a helyfoglalás, kínált
programok, az autóbérlés, a bizto-
sítás módja, a konzulátus elérhetõ-
sége, a beszélt nyelvek, a fizetõ-
eszköz, a bankkártyahasználat, út-
vonaltervezés, a poggyásszal kap-
csolatos tudnivalók. Csupa olyan
hasznos tipp, apró praktikák, amire
jó odafigyelni. Több korosztálynak
is szólt errõl elõadás. De virtuális
kiránduláson is részt vehettek az
érdeklõdõk a megyében, illetve a
városban, vagy élménybeszámoló-
nak köszönhetõen akár a Caminón

is – tette hozzá a távoli és lokális
szépségek bemutatására koncent-
ráló rendezvénysorozat kapcsán. –
Szó esett a biztonságos internet-
használatról is, ahogy ajánlott tar-
talmakról, böngészõkrõl. A közép-
iskolás korosztályt egyébként elég
nehéz megszólítani, ezért volt
öröm, hogy a pedagógusok közre-
mûködésével õk is részt vettek
ezen a programon. 

– Mi a célja általánosságban
ennek a több éves rendezvény-
nek?

– Hogy megtanítson arra, hogy
az internetet milyen sokrétûen le-
het használni, milyen bõséges in-
formációforrás, segédeszköz.

– A tagkönyvtárak és a fiók-
könyvtárak is csatlakoztak a
rendezvényhez.

– Ahol csak lehetett, voltak ren-
dezvények, szép számmal. Zala-
egerszegen mindhárom intéz-
ményegység, illetve a csácsiak
szerveztek programot, és több kis-
település is csatlakozott.

INTERNETFIESTA
EGY BÕRÖNDNYI JÓTANÁCS

Ismét minden korosztálynak kínáltak programot az „Internet-
fiesta” elnevezésû egyhetes programon. Az országos rendezvény-
hez, mint az elmúlt 18 évben mindig, a Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár is csatlakozott. A digitális „népünnepély” pedig ez-
úttal az utazással kapcsolatos internetes lehetõségekre fókuszált.

– b. k. –

Ezúttal a Páterdombi Stúdió
négy ifjú tagja, Czári Laura,
Hausmann Hanna, Lendvay Men-
dy és Schlemmer Laura munkái
színesítik a közösségi tér falait.
Bognár Ákos, a közösségi tér ve-
zetõje elmondta, nagy örömükre
immár a negyedik tárlatmegnyitóra

gyûlhettek össze a közösségi tér-
ben, s továbbra is céljuk, hogy két-
három havonta újabb és újabb fia-
tal alkotóknak kínáljanak bemutat-
kozási lehetõséget. Mint az érdek-
lõdés is mutatja, nem hiába. 

A programot köszöntötte Vigh
László országgyûlési képviselõ el-
ismerve a tanárt, Nemes László
festõmûvészt, aki nem tartja meg

magának a tehetségét, hanem to-
vábbadja látásmódját, technikai
tudását.

Velkey Péter, az önkormányzat
humánigazgatási osztályának ve-
zetõje megnyitójában a tehetség
elõtti tiszteletrõl és a talentummal
rendelkezõ fiatalok felkutatásának
fontosságáról beszélt. Végül, de
nem utolsósorban Nemes László
szólt a kreatív gondolkodásról, és
a szakma alapjairól, melyet igye-
kezett átadni a hozzá forduló fiata-
loknak. Mint fogalmazott, nem kell,
hogy ez egybõl mûvészeti tevé-
kenységként jelenjen meg, de
olyan alap lehet, melyet további ta-
nulmányokkal fejlesztve egzisz-
tenciateremtõvé válhat. Ez utóbbit
tartja a küldetésének, hogy megél-
hetési lehetõség legyen az, ami-
ben örömüket lelik az emberek.
Megemlítette még az „új világot”,
melyben a digitális technika szám-
talan lehetõséget nyújt, s ezzel a
tanítványai élnek is. A Páterdombi
Stúdióról, illetve az alkotásról szól-
va elmondta: olyan generációs
összekötõ vonalat és közösségte-
remtõ lehetõséget jelent, melyet
nem lehet kihagyni, s a hozzá for-
dulókat a továbbiakban is nagyon
szívesen tanítja.

LEHETÕSÉG FIATALOKNAK
PÁTERDOMBI STÚDIÓSOK KIÁLLÍTÁSA

A célkitûzéseivel összhangban újabb fiatal alkotók munkáiból
készült tárlatnak ad helyet az Új Nemzedék Közösségi Tér.

JAPÁN FOTÓK ÉS CSERESZNYEVIRÁGZÁS
KIÁLLÍTÁS A BÁBSZÍNHÁZ SZERVEZÉSÉBEN

Tojamai fotómûvészek alkotásaiból nyílt kiállítás a Griff Báb-
színház szervezésében szombaton a Hevesi Sándor Színház né-
zõtéri galériájában. A „Japán táj, japán ember” címû tárlat nem-
csak a távoli kultúra megismerését szolgálja, hanem a helyi és a
japán kulturális kapcsolatok elõtt is tiszteleg.

Adys és bibós diákok a díjkiosztón.
Fotó: – pP –



LIMLOM-AKCIÓ!
2017. április 18. és 20.  (KEDD és CSÜTÖRTÖK). Lomtalanítás reggel 7 órától 
BESENYÕ, BOTFA
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2017. április 13. csütörtök 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Besenyõ: Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Hegyi út, Kutilapi, Posta, Szövetkezet. 
– Botfa: Avashegy, Alsó-Avashegyi, Avashegyi, Botfa, Fehérhegyi, Gesztenyési, Karácsony-hegyi,

Rózsás, Várberki.
2017. április 20–21. (CSÜTÖRTÖK és PÉNTEK) Lomtalanítás reggel 7 órától
BECSALI, BAZITA, SZÍVHEGY
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2017. április 18. kedd 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Becsali: Becsali, Budai-völgy, Cserhegyi, Futrinka, Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Király-horhos,

Meredek, Mosoly.
– Bazita: Bazitai, Csáfordi forduló, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk u., Nimród, Temetõ, Toposházi. 
– Szívhegy: Belsõszeg, Hóvirág, Kökény, Meggyfa, Szívhegyi, Szüret, Zalagyöngye. 
– Azáleás.

6 Városháza

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE
8900 ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 16. LEVÉLCÍM: 8901 ZALAEGERSZEG, PF.: 40.

TELEFON: 92/314-090; FAX: 92/314-090

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázatokat „Földterületbérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázati ajánlat:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,

amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó

kötelezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy

pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2017. április 21. 12.00.
Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye

8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Módja:Személyesen vagy postai úton

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

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egész-
ségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszté-
se c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében
számos egészségügyi alapellátási szolgáltatás
helyszínéül szolgáló épület felújítása rövide-
sen elkezdõdik.

2017. április 10-tõl az egészségügyi szolgálta-
tók, illetve szolgáltatások helyszíne a felújítási
munkálatok idõtartamára átmenetileg az alábbiak
szerint változik:
– XII. sz. házi gyermekorvosi körzethez (Zala-

egerszeg, Nemzetõr u. 15.) tartozó gyermekek
ellátását dr. Szabóné dr. Arany Mária házi
gyermekorvos Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 34.
szám alatti rendelõben végzi

– XII. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg,
Nemzetõr u. 15.) az önálló védõnõi tanács-
adást Gyuk Marianna területi védõnõ Zala-
egerszeg, Nemzetõr u. 34. szám alatti védõnõi
tanácsadóban látja el

– A VIII. sz. házi gyermekorvosi körzethez
(Zalaegerszeg, Hegyalja u. 39.) tartozó gyer-
mekek ellátását dr. Bicsák Lajos házi gyermek-
orvos Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti
rendelõben (Központi ügyelet, gyermekambu-
lancia) végzi

– A IX. és X. sz. védõnõi körzetekben (Zala-
egerszeg, Hegyalja u. 39.) az önálló védõnõi
tanácsadást Kulcsárné Mileji Erzsébet és
Szekérné Büki Erzsébet területi védõnõk Zala-
egerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatti rendelõben
(Központi ügyelet, emeleti rendelõ) végzik

– XI. sz. felnõtt háziorvosi körzethez (Zala-
egerszeg, Köztársaság u. 55/A.) tartozók ellá-
tását dr. Percs Erika háziorvos Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 55/A. szám alatt, az épület má-
sik szárnyában lévõ orvosi rendelõben végzi

– XIII. sz. felnõtt háziorvosi körzethez (Zala-
egerszeg, Köztársaság u. 55.) tartozók ellátá-
sát dr. Varga Bernadett háziorvos Zalaeger-
szeg, Mátyás király u. 16. szám alatti rendelõ-
ben végzi

– XXI. sz. felnõtt háziorvosi körzethez (Zala-
egerszeg, Köztársaság u. 55.) tartozók ellátását dr.
Emõdi-Kovács Éva háziorvos Zalaegerszeg, Botfy
L. u. 1. szám alatti rendelõben (Központi ügyelet,
felnõttambulancia) végzi

Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele elõtt a korábban
megszokott telefonszámokon, vagy az új helyszí-
neken kifüggesztett rendelési idõrõl, azok esetle-
ges változásáról tájékozódjanak!

ORVOSI RENDELÉS ÉS VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS

MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN

BÕVÜLÕ LEHETÕSÉGEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére az Északnyugat-ma-

gyarországi Közlekedési Központ Zrt. – az utazási lehetõségek bõvítése érdekében –
április 1-tõl változásokat vezetett be Zalaegerszeg helyi közlekedésében. 

A 2-es helyi járat részeként a Csácsbozsok felé közlekedõ, „H” jellel megjelölt helyközi járatokat a
„Csácsbozsok elágazó” helyett Cserlapig lehet igénybe venni kombinált bérlettel vagy helyi menet-
jeggyel. A járat a Csácsi arborétum és Cserlap megállóknál áll meg. 

A 30-as helyi járat részeként – új lehetõségként – az Alsóerdõ felé közlekedõ, „H” jellel megjelölt hely-
közi járatok igénybe vehetõk „Bazita, II. elágazóig” ugyancsak kombinált bérlettel vagy helyi menet-
jeggyel. A járat megáll a Kertvárosi bejárati útnál (Köztársaság útja), az Aranyoslapi forrásnál, a Gála-
fejnél és a Cimóhegynél található autóbusz-megállókban. 

A Zalaegerszegi Gondozási Központ felvételt hirdet 2 fõ (1 fõ idõsek otthona, 1 fõ házi segítség-
nyújtás) gondozó, illetve ápoló munkakörbe.

Pályázati feltételek:
– OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSM-rendelet 3. sz. melléklete sze-

rint; büntetlen elõélet;
Feladat: ápolási, gondozási feladatok ellátása.
A jelentkezéshez csatolandó: szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okiratok másolata;
Bérezés: KJT alapján.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ:
– Idõsek Otthona esetén Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-683 telefonszámon vagy személyesen az

intézményben.    (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.), illetve idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu címen
– Házi segítségnyújtás esetén Tatainé Tóvári Annamáriától a 92/596-123/14 mellék vagy személyesen

az intézményben. (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60.), hazigondozas@gkzalaegerszeg.hu

GONDOZÓT, ÁPOLÓT KERESNEK

2017-ben a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület ismét
megszervezi a Zalaegerszeg legjobb házi pálinkája versenyt,
melyre kizárólag Zala megyei lakosok jelentkezését várják,
helyben termelt gyümölcsbõl és házilag fõzött pálinkával.

A leadható minta mennyisége fajtánként minimum 2 dl, egy
személy maximum három mintát adhat le. Minden egyes pálinka
besorolásra kerül arany, ezüst és bronz kategóriába.

Az aranyérmes pálinkák közül kerül ki a gyõztes, mely elnyeri a
Zalaegerszeg legjobb házi pálinkája 2017 díjat.

Nevezés ideje: 2017. április 3-tól április 21-ig 10 és 16 óra között,
nevezési díj nincs. Leadás helyszíne a Keresztury Dezsõ VMK.

Értékelés: 2017. április 22.

Eredményhirdetés: 2017. május 1. 18.00,
Pálinka- és Mangalicamajális színpada

Díjazás: Minden jelentkezõ oklevelet kap a besorolásról, az
aranyérmes pálinkák gazdái jutalomban részesülnek. A gyõztes
nyereménye egy 2 fõ részére szóló wellness-hétvége.

HÁZI PÁLINKÁK VERSENYE

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló nettó bérleti

díj/hó
Bánatpénz

Zalaegerszeg, Ebergényi u.
48. sz. alatti
25945/2 hrsz-ú ingatlan

földterület 6405 m2 15.000 Ft 5.000 Ft

A ZALAEGERSZEGI VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC 
2017. ÁPRILIS 14-ÉN, NAGYPÉNTEKEN DÉLELÕTT

IS VÁRJA A KEDVES VÁSÁRLÓKAT!



Az egyesület
sportolói 5 olimpián
és egy paralimpián
képviselték hazánk
színeit. Ezenkívül
egy tucat világ- és
E u r ó p a - b a j n o k i
résztvevõvel, Uni-
versiade és Euró-
pa-kupa helyezé-
sekkel, valamint
BEK 8. helyezéssel
büszkélkedhet a
klub. Az utánpótlás
világversenyeken
is jól szerepeltek a
fiatal zalaegerszegi
atléták.

A jelenleg 400

tagot számláló sportegyesület
1993– 2005-ig Royal Sped ZAC,
2005-tõl napjainkig Zalaszám ZAC
néven szállítja a sikereket. Az
egyesületet 8 tagú elnökség irá-
nyítja és 3 tagú felügyelõbizottság
ellenõrzi. A tanári és edzõi kar 16
fõs, akik közel 400 fiatal munkáját
irányítják, élen a vezetõedzõvel és
az utánpótlás szakágvezetõvel. Az
iskolányi sportoló versenyzését
technikai igazgató koordinálja és
szervezi. A negyed évszázad so-
rán a sportegyesület 329 támoga-
tót tudhatott maga mögött.

Szakály Istvántól, az egyik ala-
pítótól és ügyvezetõ igazgatótól
megtudtuk, hogy a 25 éves jubi-
leumot egy több száz oldalas
könyvvel, emlékplakett kiadásával
és szeptemberben egy nagysza-
bású pályaavató versennyel ün-
neplik meg.

7Sport

– Az elsõ kör után a Répcelak
két meccspontot szerzett, és faelõ-
nye volt – emlékezett vissza Koz-
ma Károly. – Bennem volt a félsz,
ha leszerepelek, vége a mérkõzés-
nek, vereséget szenvedünk. A ve-
lem párban dobó Járfás Szilárdnak
mondtam, hogy valamit kell csinál-
nunk, mert elúszhat a mérkõzés.
Igyekeztem csak a dobásaimra
koncentrálni, jól teljesíteni. 

– Ez maximálisan sikerült.
– Saját magamnak is akartam

bizonyítani, egy idõ után úgy érez-
tem, hogy felszabadultan játszom,
s egyre nõ az elõnyöm.

– Figyelve a játékod, legtöbb-
ször három szetten át jól dobsz,
majd visszaesik a teljesítmé-
nyed...

– Répcelakon sem volt más-
képp, ráadásul ott kisebb a légtér,
mint Egerszegen. Mondtam is az
edzõmnek, Fehér Lászlónak, hogy
nincs erõm, elfáradtam. Erre õ
annyit mondott: a jó eredményért
meg kell „dögleni.”

– A répcelaki siker után saját
kezetekbe vettétek a sorsotokat,
akár még bajnokok is lehettek.
Hogyan látod?

– Hazai pályán játszunk, így a
Szeged ír ránk. Magyarán õk vá-
laszthatnak ellenfelet. Ellenük
mindenkinek, aki a pályára kerül, a
maximumot kell hoznia. Csak így
lehet esélyünk. A közmondás úgy
szól: evés közben jön meg az ét-
vágy. Jó lenne megmutatni, hogy
csapatként mûködve meg lehet
nyerni bajnokságot.

– Dobtál már 654 fát játékos-
pályafutásod során?

– Még nem. A következõ csúcsig
számomra ez piros betûs ünnep.

Takács Tamásnak négy dobás
során sikerült remekelnie. Hogyan
emlékszel vissza a történtekre?
– kérdeztük tõle.

– A mérkõzés során szinte vé-
gig melegítettem. Tudtuk, hogy
Nemes Attila sérülés után tért
vissza, így újból megsérülhet. Saj-
nos így történt, egy ideig bírta
csak a lába. A becserélésem után
igyekeztem csak a játékra kon-
centrálni. Nem volt könnyû, mivel
a velem párban dobó Farkas
Sándoréknál a pályával probléma
volt. Igyekeztem nem figyelni a
külsõ történésekre. Végül két fával
nyertem, megszereztem a pontot.
Közben Sanyi is legyõzte ellenfe-
lét, így 6:2-re nyertünk. Utólag ki-
derült, ha nem nyerek, akkor is
5:3-ra miénk a meccs, de így
szebb volt az eredmény, és a be-
ugrásom is jól sikerült.

– A ZTK-nál nem vagy mindig
kezdõ, ilyen sikeres beugrás jó
teljesítményre motiválhat?

– Örülök, hogy segíthettem. A
tekében még van tanulnivalóm,

szeretnék fejlõdni, a kezdõ játéko-
sok szintjére eljutni. Amennyiben
sikerül, minden bizonnyal több le-
hetõséget kapnék. A többiekhez
képest jobbkezes létemre a bal
„utcát” játszom, így alakult ki az
évek során. A fejlõdésem érdeké-
ben a mozgásomat kell összerak-
nom, akkor eredményesebb lehet
a játékom.

– Nálad is megkerülhetetlen a
kérdés, mit vársz a Szeged el-
len?

– Jó lenne nyerni, bár tudom
roppant nehéz lesz. Nekünk vég-
sõ soron vesztenivalónk nincsen,
mivel papíron a Tisza-partiak job-

bak. Jó lenne azonban felborítani
a papírformát.

A Szeged vállát nyomja az
esélyesség terhe, õk több éve
már bajnokok. A hazai pálya elõ-
nyét jó lenne kihasználni. Egy
szó, mint száz, jó lenne nyerni,
mert nekem még nincsen bajnoki
címem. Nekiugrunk a Szegednek,
aztán meglátjuk.

A JÓ EREDMÉNYÉRT „MEG KELL DÖGLENI”
NEKIUGRANAK A SZEGEDNEK IS

Nemrég Répcelakon a Szuper Ligában játszott rangadót a ZTK
FMVas férfi tekecsapata, s fordulatos mérkõzésen nyert. A kivá-
lóan teljesítõ együttesbõl kiemelkedett Kozma Károly és a rövid
idõre beugró Takács Tamás teljesítménye. Az összecsapás a
sportág igazi hírverése volt, a játékosok bizonyították, hogy a te-
ke is lehet izgalmas, érdekes. 

Kozma Károly Takács Tamás

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Soroksár SC 2-2 (1-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Alba Fehérvár–Zalakerámia ZTE KK
89-90 (20-15, 17-27, 29-25, 23-23)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, rájátszás. Székesfehérvár.

ZTE NKK–Uniqa Sopron 60-75 (24-25, 16-16, 13-23, 7-11)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, rájátszás az 1–8. helyért.

Salgózd–ZTK FMVas 0:8 (3374-3493)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Ózd.

ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE I. 2:6 (3334-3340)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, rájátszás az 1–4. helyért. Zalaegerszeg.

Z. Csuti Hydrocomp SK–HASE Lila Futó 6,5:5,5
NB I-es sakkcsapatmérkõzés. Budapest.

Pénzügyõr SE–Z. Csuti Hydrocomp SK 5,5:6,5.
NB I-es sakkcsapatmérkõzés. Budapest.

Tarr Andráshida SC–VLS Veszprém 2-1 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Angyal Zsolt: – Elõször Salgó-
tarjánban játszottam, majd az Új-
pest következett, azonban valójá-
ban a Haladást tartom nevelõ-

egyesületemnek. A ZTE-bõl egy-
két játékost ismertem, de magát a
csapatot nem. Erényeim közül a fi-
zikális felkészültségemet emel-
ném ki, gyorsaságom, erõnlétem
átlagon felüli. A technikai képessé-
gek terén van még pótolnivalóm.
Fél évre kölcsönbe érkeztem, mi-
nél többet szeretnék játszani. A
többit majd nyáron meglátom,
hogy miként alakul a sorom. A je-
lenlegi klubom többre hivatott, az
elsõ hatba mindenképpen jó lenne
odaérni. Igazán akkor lennék elé-
gedett, ha a dobogón végeznénk a
bajnokság végén.

Szatmári István: – Diósgyõr-
ben ismerkedtem meg a focival,
onnan kerültem a Vasashoz, tizen-
három évesen az MTK-hoz igazol-

tam. A ZTE-rõl annyit, nagy múltú
csapat, az NB II egyik meghatáro-
zó együttese, tele sok fiatallal. A já-
tékban erõsségem a bal lábam, a
védekezésre viszont jobban oda
kellene figyelnem. Fél évre érkez-
tem kölcsönbe, igyekszem segíteni
a ZTE-nek. A nyáron mindenkép-
pen visszatérek az MTK-hoz, utá-
na kiderül, hogyan tovább. A ZTE a
középmezõnybeli szerepnél többre
hivatott, a tavasz során mindent
megteszünk az elõrelépésért. Úgy
tudom, a klubnál idõvel cél az NB I,
idén nehéz lenne elérni, de jövõre
már reális célnak tûnik.

Paudits Patrik: – A Videoton-
ban kezdõdött játékos-pályafutá-
som, a Siófok NB II-es csapata
következett, majd visszatértem
Fehérvárra. Ezt követõen a több
játéklehetõség miatt igazoltam
Csákvárra, onnan jöttem Eger-
szegre. Több másodosztályú csa-
patban szerepeltem, a pályáról is-
mertem a ZTE-t. Gyengém a bal

lábam, még fejlesztésre szorul,
hogy jobban bánjak a labdával.
Erõsségem a fejjátékom, a jobb
lábammal jól bánok a bõrgolyóval.
Végleges szerzõdést írtam alá a
ZTE-nél, hosszú távra tervezek.
Minél elõbb jó lenne feljutni az él-
vonalba. Idén valószínûleg nem
sikerül, de nem adjuk fel.

A jelenlegi pozícióból minden-
képpen elõre szeretnénk lépni a
tavasz során.

A bajnokság végére jó lenne
odaérni az elsõ ötbe, a következõ
bajnokságban pedig megcéloz-
nánk a feljutást.

TÖBBRE HIVATOTT A ZTE FC
AZ ÚJ FIÚK ÍGY LÁTJÁK

A téli átigazolási szezon során hat új játékos érkezett a ZTE NB
II-es labdarúgócsapatához. Közülük négyen kölcsönbe, ketten
végleges szerzõdést írtak alá.  Hármukat már bemutattuk, most a
többiek mondják el, hol játszottak eddig, milyen célokkal érkez-
tek városunkba.

Angyal Zsolt Szatmári István Paudits Patrik

Gecse Péter, a városrész ön-
kormányzati képviselõje, alpol-
gármester hangsúlyozta, hogy a
város vezetése számára fontos a
kis közösségek, köztük a lakóte-
rületi spotklubok támogatása. Az
egyesületek a helyi közösségi
élet helyszínei. A lakóterületi klu-
bok legnagyobb támogatója az
önkormányzat, azonban mellette
kisebb szponzorok segítik fenn-
maradásukat, és tagdíjat is szed-
nek.

Kocsis Sándor, a Botfai LSC el-
nöke elmondta, az egyesületüknek
150 tagja van, két aktív szakosztá-
lya – teke és labdarúgó – mûködik.
A szponzori megállapodás három
évre szól, s mire az lejár, pontosan
70 éves lesz a Botfai LSC.

Herceg Péter, a Zalaware Kft.
ügyvezetõje elmondta, hosszú
távra terveznek a botfai klubbal,
ezért írtak alá hároméves megálla-
podást. A támogatás összege mil-
liós nagyságrendû.

NÉVADÓ SZPONZOR BOTFÁN
Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy névadó szponzori szer-

zõdést kötött egymással, a számítástechnikával foglalkozó
Zalaware Kft., valamint a Botfai LSC.

JUBILÁLNAK AZ ATLÉTÁK
1992. április 14-én 23 alapító taggal alakult a Za-

laegerszegi Atlétikai Club.

Betlehem Dávid (2003) négy
aranyéremmel gazdagította érem-
gyûjteményét. 100 m pillangón
(1:04,29), 100 m háton (1:08,64),
100 m gyorson (0:59,44) és 400 m
gyorson (4:22,06) nyert.

További aranyérmesek: Paksa
Borbála (2008) 400 m gyors
5:51,71; Jakab Balázs (2007) 50 m
gyors, 34,77; Matyasovszky Dalma
(1999) 100 m hát, 1:04,89; Szabó
Rajmund (1999) 100 m hát,
1:00,17.

Ezüstérmesek: Dóra Csepke
(2007) 400 m gyors, 5:35,54; Uj-
bera Mátyás (2003) 100 m gyors,
1:01,93; Jakab Balázs (2007) 50 m

pillangó, 0:38,25 és 100 m pillangó,
1:27,24.

Bronzérmesek: Horváth Gréta
(2004) 400 m gyors, 5:02,46; Büky-
Erdõs Rozita (1999) 100 pillangó;
Scheffer Eszter (2007) 3:06,09; Dó-
ra Csepke (2007) 100 m gyors,
1:15,74; Molnár Noel (2005) 100 m
pillangó, 1:13,79 és 200 m vegyes
2:45,67; Varga Luca (2006) 50 m
mell, 0:47,82; Matyasovszky Dalma
(1999) 100 m gyors, 1:02,18;
Gergye Milán (2004) 100 m hát
1:10,45, 100 m gyors 1:03,7 és 400
m gyors 4:41,24; Paksa Borbála
(2008) 50 m gyors 0:35,23; Horváth
Fanni (2003) 400 m gyors, 5:11,83.

BETLEHEM DÁVID NÉGY ARANYA
Szombathelyen rendezték meg a nyugat-dunántúli regionális

úszóbajnokság második fordulóját, amelyen az egerszegi Europ-
Tec ZÚK versenyzõi 8 arany-, 4 ezüst-, 13 bronzérmet szereztek.
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