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– Ha csak ránézünk a mögöt-
tem álló szoborcsoportra, akkor se
kizárólag Csány Lászlóra emlé-
kezzünk, hanem a talapzaton álló
„ismeretlenekre” is: a rohamra in-
duló '48-as katonákra vagy a csa-
ládjától búcsúzó honvédújoncokra
is. A csatákban ott volt szinte min-
den település szülötte, akik életü-
ket kockáztatták a nemzetért. Za-
lából összesen 158 honvédtiszt
harcolt azért, hogy a rabság he-
lyett a szabadság legyen a magya-
roké – mondta.

1848-ban is lélegzet-visszafojt-
va figyelte a világ a magyarok küz-
delmét. Tiszta lapokkal játszot-

tunk, pont úgy, ahogyan most is.
Azt szeretnénk, ha Magyarország
továbbra is a magyaroké, Európa
az európaiaké lenne. Azt szeret-
nénk, ha Európa képes lenne
megvédeni kultúráját, közössé-
geit, és biztonságban élhetnénk –
emelte ki.

Az államtitkár úgy vélekedett,
1848 a reformok, a megújulás
mellett az innovációról is szólt –
hozzátéve azt –, hogy innováció,
óriási változás és fejlõdés kapu-
jában áll Zalaegerszeg, nem
csak Európa, hanem a világ élvo-
nalában járó országok is figyelik
mindazt a fejlesztést, mely az
idei évet és a következõ néhány
esztendõt is meghatározza. Tu-

dásunk és tehetségünk koncent-
rálódik most ide a városba a ve-
zetõ nélküli jármûvek tesztpályá-
jának építése kapcsán – hangsú-
lyozta végül.

Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére tartott
zalaegerszegi megemlékezés ha-
gyományosan szentmisével kez-
dõdött a Mária Magdolna plébá-
niatemplomban, melyet követõen
a Deák Ferenc szobránál Szilasi
Gábor, az Új Nemzedék Közössé-
gi Tér szakmai vezetõje mondott
ünnepi beszédet. Az emlékezõk a
Kossuth Lajos utcán vonultak
Csány László szobrához, ahol
mások mellett koszorút helyezett
el Balaicz Zoltán polgármester,
Gecse Péter, Tolvaj Márta, Vad-
vári Tibor alpolgármesterek és
Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ.

A hatvanas-hetvenes évek-
ben több mûteremlakás is
épült Zalaegerszegen azzal a
céllal, hogy képzõmûvészeket
vonzzanak a városba, fellendít-
ve így a helyi kulturális, mûvé-
szeti életet. Többek között
Fischer György szobrászmû-
vész, Gácsi Mihály grafikus,
Palicz József festõmûvész,
Szabolcs Péter szobrászmû-
vész is ennek a „programnak”
a részeként vált zalaegerszegi
alkotóvá.

– pánczélPetra –

A mûteremlakások akkor mo-
dernek és tágasak voltak; ahhoz
képest fõleg, hogy sok mûvész ad-
dig csak lakótelepi lakásának vala-
melyik – arra nem feltétlenül alkal-
mas – helyiségében tudott dolgoz-
ni. Jó néhány évtized eltelt azóta:
a bérlõk cserélõdtek, a lakások
amortizálódtak; van, amelyik job-
ban, van, amelyik kevésbé.

Az ott élõ vagy alkotó mûvé-
szek szerint sok a beázás, elöre-
gedtek a nyílászárók, és a fûtési
rendszer sem mindig a legkorsze-
rûbb. Többek között annak próbál-
tunk utánajárni, hogy milyen lehe-
tõségek vannak a felújításra.

Jelenleg nyolc mûteremlakás
van a városban: négy a Báthory
utcában, egy a Kazinczy, három
pedig a Tüttõssy utcában. A legki-
sebbek 34 négyzetméteresek, a
legnagyobb pedig 107 négyzetmé-
ter – válaszolta érdeklõdésünkre
Gecse Péter alpolgármester. A Bá-
thory utcában lévõk – melyek a
legrégebbiek közül valók – a Ma-
gyar Alkotómûvészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. (MANK) tulajdoná-
ban vannak, övék a pályáztatási,
illetve a bérlõjelölési jog. Hozzájuk
kell fordulni akkor is, ha felújításra
van szükség. A MANK engedélyé-

vel viszont az önkormányzat is ad-
hat támogatást rekonstrukcióra.

Az alpolgármester hozzátette:
ez több esetben meg is történt, an-
nál is inkább, mert tényleg vannak
rossz állapotban lévõk közöttük,
fõleg a Báthory utcában. Itt nemré-
giben sor került az egyik lakás fel-
újítására: Fischer György néhai
mûtermét a Lendváról érkezett Pál
Katja festõmûvész vehette birtok-
ba. Az elõzõ években pedig az ön-
kormányzati fenntartású Tüttõssy
utcai mûtermek esetében is történt
felújítás. Ezek egyébként a legki-

sebbek; mindössze 34 négyzet-
méter alapterületû, tetõtéri laká-
sokról van szó.

Kérdésünkre, hogy a város a
jövõben tervezi-e bõvíteni a mûter-
mek számát, Gecse Péter azt fe-
lelte, hogy egyelõre nem, hiszen a
meglévõkkel is van tennivaló. A
város anyagi lehetõségeihez ké-
pest igyekszik forrásokat találni a
felújításra. A lakások számának
bõvítése helyett inkább az értékek
megõrzésére, a mostaniak korsze-
rûsítésére próbálnak koncentrálni.

(Folytatás az 5. oldalon.)

TÁJÉKOZTATÓ
2017. március 20-án a Gógánhegyi úton (Vá-
rosvég u.–Bíbor utca közötti szakaszon)
burkolatfelújítási és közmûkiváltási munkák
kezdõdnek. A kivitelezés idõtartama alatt a
térségben forgalomkorlátozásokra lehet szá-
mítani. Az építési munkák várható befejezési
határideje: 2017. április 30.
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A helyi érték

MÛTEREMLAKÁS-ÁLLAPOTOK
SZELLEMI PEZSGÉST HOZTAK – MA FELÚJÍTÁSRA SZORULNAK

SZABADSÁG ÉS MEGÚJULÁS
1848 MÁHOZ SZÓLÓ ÜZENETE

Tiszteljük a bátrakat, akik olyan Magyarországról álmodtak,
mely nem idegen hatalmaknak alárendelt, hanem független és
önálló nemzet – hangsúlyozta dr. Palkovics László oktatásért fe-
lelõs államtitkár, kormánybiztos a Csány László téren tartott már-
cius 15-i ünnepségen. 

Tavaly kiírt pályázati lehetõ-
séggel élve Bartók Bélát állítot-
ta fókuszba a Pálóczi Horváth
Ádám Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény hagyományos
tavaszi szakmai programja.

– b. k. –

A neves magyar zeneszerzõrõl
születési évfordulójához (március
25.) közeledve több rendezvény-
nyel emlékeztek meg.

– Országos felhívást tett közzé
tavaly év végén a Magyar Zeneis-
kolák és Mûvészeti Iskolák Szövet-
sége, mely Bartók születésének
135. évfordulója alkalmából ajánlott
többféle támogatott, megemlékezõ
programlehetõséget. Ebbõl a „Bar-
tók-maratonból” mi koncertsoroza-
tot és szakmai elõadást választot-
tunk – ismertette Gyõrffyné Könczöl
Tímea, a zeneiskola igazgatója.

– Gyerekeknek és felnõtteknek
szóltak a rendezvények. Március
6-án zongorakurzust és koncertet
tartott Király Csaba Liszt Ferenc-dí-

jas zongoramûvész. Egyébként is
minden évben van szakmai napunk
és most adta magát a lehetõség,
hogy a zongoristáké legyen ez a
nap, melyet anyagilag támogatott a
pályázat. Március 13-án pedig több
mint 20 fiatal tanítvány által elõ-
adott koncertre került sor Bartók
gyerekdarabjaiból válogatva. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

SZAKMAI NAP
ELÕADÁS BARTÓKRA EMLÉKEZVE



Dékány Endre elmondta: a hul-
ladékgazdálkodás terén országos
átrendezõdés zajlik, melynek cél-
ja, hogy egy egységes rendszert
építsenek ki. Ezt követõen pedig
regionális illetve megyei szinten is
egy kézben legyen a hulladékgaz-
dálkodás. A Müller-Körmend Kft.
többségi tulajdonával már régóta
rendelkezett Zalaegerszeg, a leg-

utóbbi közgyûlésen arról született
döntés, hogy a cég beolvad a
Zala-Depo Kft.-be. 

Megemlítette még, hogy 125
milliós beruházással 6-ról 8 sávos-
ra bõvítik a sportcsarnokban a
rekortán futópályát. A pálya mû-
ködtetése évi 425 ezer forintba ke-
rül, ezért a testület úgy döntött,
hogy havi 35 ezer forintért az atlé-
tikai klubnak bérbe adja a létesít-
ményt.

Dr. Tóth László a közbeszerzé-
si testület munkájával kapcsolat-
ban azt mondta: tavaly a 25 befe-
jezett közbeszerzési ügy 54 szá-
zalékát zalaegerszegi vagy helyi
kötõdésû vállalkozás nyerte. Meg-
felelõen tõkeerõs cégekre van
szükség ahhoz, hogy közbeszer-
zésen nyerni tudjanak, és így
megbízást beruházások végrehaj-
tására. A kisebb vállalkozások pá-
lyáztatásánál a zalaegerszegi
arány 94 százalék. Hozzátette:
vannak olyan nagyberuházások,
melyeknél a zalaegerszegi vállal-
kozások alvállalkozói szerepet töl-
tenek be. Az önkormányzatnak az
a célja, hogy a nyertesek a fejlesz-
tések esetében jó minõségben és
olcsón dolgozzanak. 

Szólt még arról, fontosnak tart-
ja, hogy civil szervezetek munkáját
is támogassa az önkormányzat, ki-
emelve a peremkerületi egyesüle-
teket. 

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Végül március 14-én dr. Ko-

vács Sándor zenetörténész tartott
elõadást Bartók zenekari mûveirõl.
A sok humorral, személyes ta-
pasztalatokkal tûzdelt elõadás
nagy élményt jelentett. 

– Mennyire népszerûek Bar-
tók darabjai?

– A gyerekmûvek nagyon azok,
látszott, hogy örömmel játsszák a
diákok. Ezek könnyen értelmezhe-
tõk, népdalra épülõk. A felnõttek-
nek szóló mûvek már furcsább
hangzásvilágúak, de mindenki ta-
lálhat köztük kedvencet, fõleg, ha
ezt a dallam- és ritmusvilágot, ze-
nei koncepciót már gyerekkorban
megismertetjük. 

A zeneiskolában ezentúl is gaz-
dag lesz a tavaszi program, hiszen
több megyei versenynek lesznek
házigazdái, jótékonysági hangver-
senyre várják a közönséget, illetve
áprilisban a mûvészetoktatás nap-
ján, figyelemfelhívó jelleggel ad-
nak koncertet az intézményben
mûködõ zenekarok, énekkarok,
kamaraegyüttesek, a közös mu-
zsikálás élményét népszerûsíten-
dõ. 

SZAKMAI

NAP

Mint fogalmazott, a magyar
szabad sajtó napját 1990 óta meg-
ünnepelik Magyarországon, és kö-
szönetet mondanak az újságírók
munkájáért. Utalt arra, hogy a he-
lyi sajtóval korrekt az önkormány-
zat együttmûködése, az újságírók
segítenek abban, hogy minden in-
formáció eljusson a városlakók-
hoz. Balaicz Zoltán köszöntõjében
emlékezett az 1848. március 13-i

eseményekre, az ellenzéki kör 12
pontjára, melyben megfogalmazó-
dott többek között a sajtószabad-
ság követelése. 

Az eseményen köszöntötte a
résztvevõket Palkovics László okta-
tási államtitkár, a zalaegerszegi teszt-
pálya kormánybiztosa is, aki a médi-
umok munkájának fontosságáról, a
hiteles tájékoztatásról szólt, megkö-
szönve az újságírók munkáját.

EGERSZEGI SAJTÓREGGELI

A szabad sajtó napja alkalmából Zalaegerszeg városvezetõi a
már hagyományossá vált sajtóreggelin látták vendégül a helyi
médiumok munkatársait. A helyszín ezúttal a belvárosi Díszpinty
Gasztro Bár volt, ahol elsõként Balaicz Zoltán polgármester kö-
szöntötte a jelenlévõket.

– Az elmúlt évben megtörtént a
Bodza utca burkolatának, a Nem-
zetõr út 1–11. ház elõtti járda és
lefolyó javítása, a Mészáros L.
utca 6. szám elõtti szakasz aszfal-
tozása, valamint a Csillagközi
Óvodánál összekötõ járda építése
a kerékpárúttal – kezdi sorolni a
tavalyi év fejlesztéseit. – A Bóbita-
játszótér kiemelt figyelmet kap, hi-
szen fogyatékkal élõ gyerekeket is
fogad. Nem csak a környéken élõk
használják, vidékrõl is jönnek gye-
rekek. Lakossági kérésre vizes-
blokkot alakítottunk ki a területen.
Szintén az itt élõk kérésére készült
el egy kutyafuttató, ahol a „kutyás”
gazdik jó barátságot ápolnak – so-

rolja az elmúlt évben történt fej-
lesztéseket.

– A Köztársaság út 82–92. szá-
mú ház elõtti parkoló aszfaltozását
elvégeztük. A járda melletti tujasor
a lakók kérésére kivágásra került.
A Hegyalja utca 54–60. számú tár-
sasháznál csatornázási munkála-
tok kezdõdtek, emiatt fák kerültek
kivágásra. A fák pótlása mindkét
esetben megtörtént.

Orosz Ferencné szerint körzeté-
nek kiemelkedõ intézménye az Apá-
czai, amely évrõl évre egyre több
rendezvénynek ad helyet. Vannak
visszatérõ események, és sok új
program is elindult a közelmúltban.

– Az Apáczaiban mûködõ

nyugdíjasklub heti rendszeresség-
gel tart összejöveteleket, melye-
ken hasznos és érdekes elõadá-
sokat hallhatnak. A délutáni talál-
kozásokat egyéb programokkal is
színesítik. A Kertvárosi Vigassá-
gok tavaly a tízedik évfordulóját
ünnepelte, ahol minden korosztály
megtalálta az érdeklõdési körének
megfelelõ kikapcsolódást. 

Az idei terveirõl azt mondja:
– Számos fejlesztés lesz a kör-

zetemben.  Az Eötvös-iskola udva-
rán rekortánpályát alakítunk ki, a
Köztársaság útja 74. számú ház
elé villanyoszlop felállítását ter-
vezzük. A Hegyalj-a úton, a Boros-
tyán soron lépcsõ- és járdajavítást
szeretnénk megvalósítani, míg a
Cinke parkban járda kialakítását
és parkosítást. Néhány társasház
tömbbelsõjében parkolók felújítá-
sára is sor kerül.

Fontosnak tartom – folytatja –,
hogy a körzetemben a lakók által
javasolt és kért utak, járdák, köz-
mûcserék, parkok, játszóterek fel-
újítása megtörténjen és így szépül-
jön a környezet. Képviselõként, és
mint a kertvárosi településrészi ön-
kormányzat vezetõjeként is igyek-
szem a felmerült problémákra meg-
oldást találni. A Kertváros másik két
önkormányzati képviselõjével,
Galbavy Zolival és Bognár Ákossal
minden fontos kérdést megbeszé-
lünk, egyeztetjük az elképzelésein-
ket, terveinket. Közösen dolgozunk
a településrészért.

NÉPSZERÛEK A KERTVÁROSI PROGRAMOK
OROSZ FERENCNÉ: MINDEN FONTOS KÉRDÉST MEGBESZÉLÜNK

A Kertváros déli részének (11-es választókerület) önkormány-
zati képviselõje, Orosz Ferencné azt mondja: mivel nagyon sok
intézmény van a körzetében (Apáczai Mûvelõdési Központ, Eöt-
vös-iskola, Csillagközi Óvoda, Nyitott Ház gyógypedagógiai mód-
szertani intézet, Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Köz-
pont, Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat), gyakran hívják a
rendezvényeikre, melyeken szívesen vesz részt. Az egész város-
részre jellemzõ, hogy szinte nincs olyan hétvége, hogy különféle
programokkal, rendezvényekkel ne várnák a városlakókat. És ter-
mészetesen nem csak a Kertvárosban élõket.

Orosz Ferencné

A szabad sajtó napja alkalmából az MSZP Zala Megyei Terü-
leti Szövetsége is köszöntötte a helyi sajtó munkatársait. Dr.
Fodor Csaba megyei elnök és Kiss Ferenc, a párt zalaegersze-
gi elnöke is hangsúlyozta: fontos, hogy megfelelõ módon,
tisztességgel, korrektül tájékoztassák a lakosságot arról, mi-
lyen folyamatok zajlanak a megyében és a városban.

Fodor Csaba szerint a közmédiára erõteljesen rátelepedett
a kormány, a kereskedelmi médiában pedig a hatalomnak ked-
vezõ átrendezõdések történtek az elmúlt idõben. Jelenleg a
sajtó képes egyedül feltenni azokat a kérdéseket, melyek az
embereket érdeklik. Utalt a ’48-as forradalmi követelésekre és
megjegyezte, ennek tükrében a vagyonos embereknek jobban
hozzá kellene járulniuk a közteherviseléshez. 

SAJTÓNAPI KÖSZÖNTÉS

Ez különösen az idõsek ottho-
nában kifogásolható, ahol 90 ellá-
tott esetében 1500 forint emelést
jelent havonta. Ismert, hogy az ott-
honban 70, 80, 90 éves nõk laknak
többségben, akiknek a havi nyugdí-
ja alacsonyabb százezer forintnál.
A képviselõ szerint ez éves szinten
mintegy kétmillió forint körüli
összeg, amit a város átvállalhatott
volna a 24 milliárdos költségveté-
sében. Mint fogalmazott, az MSZP
nem ért egyet a „kötelezõ szülõtar-
tás” törvényi szabályozásával sem.
Az idõsekrõl való gondoskodás a
szülõk esetében minden gyereknek
erkölcsi kötelessége, de a társada-
lom is felelõs a nyugodt idõskorért.

A beszerzési testület munkájá-
val kapcsolatban elmondta: legyen
egy lista a helyi vállalkozásokról
és közülük mindig ötöt hívjanak
meg, a lista pedig legyen nyilvá-
nos. Ne csak a Fidesz-közeli vál-

lalkozások nyerjenek. Zalaeger-
szegen ne az elnyert darabszám
(54 százalék) legyen csak az el-
sõdleges, hanem az elnyerhetõ
pályázatok összege is, természe-
tesen a kartellezés elkerülésével.
Nagyon fontosnak tartja a helyi
vállalkozások helyzetbe hozását.

Kiss Ferenc azt javasolja, hogy
a zalaegerszegi felsõfokú oktatás-
ban tanulók esetében – a szak-
képzési centrummal kötött megál-
lapodáshoz hasonlóan – kapjanak
több támogatást, akik zalaeger-
szegi lakosok, függetlenül attól,
melyik fõiskolán, egyetemen tanul-
nak, bárhol az országban.

A sajtótájékoztatón elhangzott
még: örömteli hír, hogy a helyi já-
ratos díjakkal és menetrenddel
utazhatnak a városhoz tartozó kül-
területeken élõk is (Cserlap,
Pózva, Teskánd, Bazita, Botfa irá-
nyában).

MSZP: SZOCIÁLIS KÉRDÉSEK
A közgyûlés az idõsek ellátásának támogatásánál 3 százalékkal

emelte az étkezési térítési díjat, és 1,2 illetve 1,5 százalékkal nö-
velte a bentlakásos ellátásban részesülõk térítési díját. Kiss Fe-
renc, az MSZP önkormányzati képviselõje sajtótájékoztatóján je-
lezte: nem ért egyet az emeléssel.

A miskolci New Step
Fitnesz Táncstúdió Üzenet
Táncszínház csapata a tánc
nyelvén szól a fiatalokhoz. Az
Art moziban a zalaegerszegi
középiskolásoknak látványos
és akrobatikus koreográfiák-
kal mutatták be azokat a ve-
szélyeket, melyek saját kor-
osztályukra leselkednek. 

– liv –

A New Step tánccsoport tagjai
bûn- és baleset-megelõzési té-
májú üzeneteket kívánnak eljut-
tatni saját korosztályunknak a
táncon keresztül – mondta el ér-
deklõdésünkre Anti András alez-
redes, a Zala Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályának vezetõje. Egy
tehetségkutató mûsorban tûntek
fel, így karolta fel õket az ORFK
Országos Baleset-megelõzési
Bizottsága, amely tavaly Szolno-
kon egy nagyszabású nyitópro-
dukciót rendezett a tánckarral.

2017-ben pedig elindult az or-
szágos bûn- és baleset-megelõ-
zési roadshow a megyei fõkapi-
tányságok részvételével, így ke-
rült harmadik állomásként Zala-
egerszegre a program.

Az Art moziban helyet foglaló
középiskolásokat az országos
rendezvény házigazdája, Kovács
Róbert színmûvész köszöntötte.
Elmondta, a 2010-ben alakult
szolnoki tánccsoport azért jött
létre, hogy az óvodás és kisisko-
lás tagjai számára a mozgás örö-
mét nyújtsa. Ebben a kis közös-
ségben egymás tiszteletére, sze-
retetére és segítésére is nevelik
õket. 

Két koreográfiájukban éppen
a kirekesztést és a mobiltelefo-

nok általi személytelen világot
mutatták be. Továbbá megjelení-
tették a családon belüli erõsza-
kot, a diszkóbaleseteket, vala-
mint más közlekedési veszély-
helyzeteket.

A látottak után Kovács Róbert
és Bükiné Papp Zsuzsanna foly-
tatott gondolatébresztõ beszél-
getést. A megyei rendõr-fõkapi-
tányság bûnmegelõzési alosztá-
lyának vezetõje úgy értékelt,
hogy az emberek többsége haj-
lamos a kirekesztésre, mások
megítélésére például a ruházat,
a bõrszín alapján. Kiemelte, az
áldozatok, legyenek családi erõ-
szak elszenvedõi, nem mernek
segítséget kérni. A gyerekek
sokszor természetesnek veszik,

ha erõszak éri õket, mert ezzel
együtt élik mindennapjaikat a
családban. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a pedagógusoknak
észre kell venni, ha baj van, mert
annak látható jelei vannak. Be-
szélt egy másfajta kirekesztésrõl
is, mégpedig a droghasználat
kapcsán, amit a gyerekek sok-
szor a csapatszellem miatt pró-
bálnak ki. 

Ez a korosztály már motorke-
rékpárt és személyautót is vezet.
A diszkó- és más balesetek okai-
ról és megelõzésérõl Horváth
László, a megyei rendõr-fõkapi-
tányság kiemelt baleset-megelõ-
zési fõelõadója beszélt a diákok-
nak a közlekedés témájú produk-
ciók után.

FIDESZ: DÖNTÉSEKRÕL
A megváltozott hulladékgazdálkodásról, az atlétikai pálya hasz-

nosításáról, a helyi közbeszerzési testület munkájáról és alapít-
ványok, civil szervezetek támogatásáról beszélt a közgyûlést kö-
vetõ sajtótájékoztatóján dr. Tóth László frakcióvezetõ és Dékány
Endre, a mûszaki bizottság elnöke.

ZALAKAROSON, a fürdõtõl

öt percre található

összkomfortos apartmanház 

EGÉSZ ÉVBEN  KIADÓ.

A házban két kétszobás  illetve

egy egyszobás lakrész található.

Érdeklõdni: 06-30/517-3918-as

telefonszámon, illetve e-mail:

schbe.anita@gmail.com

TEGYÉL A BIZTONSÁGODÉRT!
BÛN- ÉS BALESET-MEGELÕZÉSI ÜZENET A TÁNC NYELVÉN



Az intézmény immár harmadik
éve csatlakozik a „Dramatikus ne-
velés hete” országos programhoz,
melyet a Magyar Drámapedagó-
giai Társaság kezdeményezett.
Ennek keretében az idén Arany
János és Petõfi Sándor barátsá-
gát, levelezését, szállóigéit ele-
mezték, míg az alsó tagozaton
drámamaratont rendeztek. 

– b. k. –

– Érdekes oktatási lehetõség a
drámaóra, inkább a gyerekek sze-
mélyiségét formálja, miközben
mélyíti a tananyagot – mondta Ko-
csis Eszter tanárnõ, a program fe-
lelõse. – A drámajátékokból a kol-
légák is tudnak új ötleteket meríte-
ni, és a gyerekek megismerését
segíti ez a módszer. Az idén a
hatodikasokat céloztuk meg a drá-
ma hetében, ahol Arany és Petõfi
barátságát dolgozta fel a duplaóra. 

Az óra során a két híres ma-
gyar költõ levelezését próbálták
modernizálni a diákok, mintha ez a
kapcsolat a ma népszerû közössé-
gi oldalon keresztül bontakozna ki.
Utána kellett nézni az adatoknak,
akárcsak amikor Arany János ön-

életrajzát állították össze csapat-
munkában. A két és fél éven ke-
resztül zajló levelezés alapján pró-
bálták a sírig tartó barátság alaku-
lását nyomon követni a tanulók. Az

önözéstõl a „Lelkem Aranyomon”
át az „Öcsém, Sándorig”, olyan
részletekkel, melyre az irodalom-
órákon kevésbé van lehetõség.

További érdekessége volt az
órának az „Aranyköpések”, azaz a
két költõ szállóigévé lett idézetei-
nek átbeszélése, s végül versát-
irat-próbálkozás. 

– b. k. –

A megjelentek köszöntése után
Sándor Dénes elnök számolt be
az immár 11 éves múltú, megala-
kulásától közhasznú egyesület
2016-os eredményeirõl. Elmondta,
évrõl évre és napról napra többet
vállalnak, helytállnak a minden-
napokban csakúgy, mint az ünne-
pek, nagyobb városi vagy szerve-
zeti rendezvények alkalmával. 

– Napjainkban felértékelõdik
nemcsak a létbiztonság, hanem a
közbiztonság is, de a régi beideg-
zõdések ma már nem mûködnek,
új kihívásoknak kell megfelelni –
mondta a tavaly tízéves jubileumot
ünneplõ szervezet elnöke. Megje-
gyezte, a sikereiket mutatja, hogy
3 országos elismerést is kaptak az
év során. Közel 2400 szolgálati
órát és az ehhez kapcsolódó 2000
óra háttérmunkát dokumentálhat-
nak. Együttmûködési és támogató
megállapodásuk révén nemcsak a
belvárosban, hanem a település-
részeken is jelen vannak, illetve a
temetõk, parkok egyéb közterüle-
tek biztonságára is ügyelnek. 

A negatívumok között elhang-
zott, hogy bár lehetõséget biztosíta-
nak a diák közösségi szolgálatra, a
korábbinál kevesebb fiatal él ezzel
a lehetõséggel. Bár azok az ifjak,

akik csatlakoztak hozzájuk, szépen
beálltak a sorba, felvették a szerve-
zeti ritmust. Szintén problémaként
jelentkezett, hogy a járõrautók költ-
ségei miatt minimális pénzügyi
veszteséggel zárták az évet. Vi-
szont köszönik a személyi jövede-
lemadókból befolyt támogatást. 

A közgyûlésen jelenlévõ Ba-
laicz Zoltán polgármester bejelen-
tette, hogy a sokrétû és sikeres
munka elismeréseként a tavalyi
2 millió forintos alaptámogatást, az
idén megemelik 2,5 millióra. 

A meghívottak között helyet
foglaló dr. Farkas Tibor, a Zala-
egerszegi Városi Rendõrkapitány-

ság vezetõje elmondta, az elmúlt
évben nagy mértékben csökkent a
bûnelkövetés, leginkább a lakás-
betörések száma. 2015-ben 168,
míg tavaly 50 ilyen eset fordult elõ,
melyben szerepe van a nevezett
polgárõrség gyakori jelenlétének,
amiért is köszönetét fejezte ki. 

Horváth Róbert a Zala Megyei
Polgárõr Szövetség elnöke is elis-
merte a gyakran látható polgárõrö-
ket, akár autóval, akár gyalogosan
vagy legújabb kerékpáron. Egy-
ben kéréssel fordult hozzájuk,
hogy csatlakozzanak a „Szomszé-
dok egymásért” mozgalom új ágá-
hoz, melynek célja, hogy a tízeme-
letes épületekben lévõ lakók, akik
gyakran nem is ismerik azokat,
akikkel egy házban élnek, szintén
figyeljenek egymásra. 
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INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ

ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS

CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.

TEL.: 30/622-9816

SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT
BESZÁMOLÓ A RENDÉRT KÖZGYÛLÉSÉN

Év eleji közgyûlésre várta a tagságot, a város vezetõit és a
társszervezetek vezetõit a Rendért Zalai Közbiztonsági és Polgár-
õr Egyesület. Az elmúlt évi beszámoló mellet az idei tervek is
szóba kerültek.

Sándor Dénes

Dén Dániel, a Keresztényde-
mokrata Szövetség helyi elnöke
elmondta, azt szeretnék, hogy a
Modern Városok Programban
megvalósítandó alsóerdei ka-
landpark is hasonló figyelmet
kapna, mint például az R76-os
gyorsforgalmi út megépítése. Ezt
azért tartják fontosnak, mert úgy
látják, hogy a fiatalok és az idelá-
togató turisták szempontjából Za-
laegerszeg fõ vonzerejét nem az

épített örökség, hanem a város
különleges természeti környeze-
te adja. Az Alsóerdõ, a Gébárti-tó
és az AquaCity fejlesztésével
olyan komplex kínálat valósulhat
meg, ami növelheti az ideérdeke-
zõ vendégek számát, és ami mi-
att az osztálykirándulások okán
is népszerû célállomás lehet a
város. 

Deák Milán, a Fidelitas helyi el-
nöke azt fûzte hozzá, nagyon sze-

retnék, hogy a tervezett bobpálya
a drótkötélpályával együtt meg-
épüljön. Az elképzelések szerint a
kalandpark fogadóközpontja a volt
alsóerdei napközis tábor területén
kap helyet. A tábor eredeti funkció-
ját is visszaállítják, az alsós és fel-
sõs diákok tölthetik itt majd sza-
badidejüket a nyári iskolai szünet-
ben, ezáltal levéve a terhet a szü-
lõk válláról.

Kiemelték, kezdeményezik a
város vezetése felé, hogy a ka-
landpark egyes elemei – sportpá-
lyák, KRESZ-pálya, bicikliút – a
zalaegerszegiek számára ingye-
nes legyen.

ALSÓERDEI TERVEK
VÁRJÁK A KALANDPARK MEGÉPÍTÉSÉT

ARANY JÁNOS A DRÁMAÓRÁN
LELKEM ARANYOM! – A PETÕFIBEN

Az Alsóerdõre tervezett kalandpark és rekreációs központ lét-
rehozása kapcsán tartott közös sajtótájékoztatót a Fidelitas, vala-
mint az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség a volt alsóerdei
napközis táborban. 

– AL –

Chau Hong Phuc, a Dong Tháp
tartomány népi bizottságának el-
nöke elmondta, tartományuk a
Mekong folyó deltájában 3300
négyzetkilométeres területen talál-
ható, ahol 1,7 millióan élnek. A me-
zõgazdaság a fõ tevékenységük,
ezen belül gyümölcsök, rizs és ha-
lak exportálásával foglalkoznak. 

Mint fogalmazott, Zala megyé-
vel egyrészt gazdasági együttmû-
ködéseket szeretnének kialakítani,
éppen ezért zalai befektetõkre
számítanak feldolgozóüzemek lé-
tesítése, továbbá ivóvíz- és
szennyvízhálózati valamint közúti
infrastruktúra kiépítése terén. A
Zala Megyei Közgyûlés segítségét
az egészségügyi kapcsolatok ki-

alakítása érdekében is kérnék, hi-
szen szorosan együttmûködnének
a zalaegerszegi Szent Rafael Kór-
ház szívsebészeti és kardiológiai
osztályaival. 

Dr. Alotti Nasri, a kórház szív-
sebészetének osztályvezetõ fõor-
vosa hozzátette, örömmel vette a
kérést, miszerint mûködjön közre
a tartományban egy szívsebészeti
centrum létrehozásában az ottani
szív- és érrendszeri betegek ellá-
tása érdekében. Elmondta továb-
bá, hogy ez ügyben a vietnami kül-
döttség ellátogatott a kórházba,
majd a város polgármesteréhez,
akinek szintén kifejezték ebbéli
szándékukat. 

Dr. Pál Attila, a me-
gyei közgyûlés elnö-
ke felajánlotta a me-
gye közvetítõ szere-
pét a zalai vállalkozá-
sok elérésében, to-
vábbá a vendégek fi-
gyelmébe ajánlott két
zalai céget, amelyek
a vízkezelés terén
rendelkeznek kiter-
jedt nemzetközi kap-
csolatokkal.  

Bene Csaba és
Pácsonyi Imre alelnö-
kök, valamint dr. Mes-
ter László megyei fõ-
jegyzõ is részt vettek
a megbeszélésen,
mely kölcsönös aján-
dékozással zárult.

EGYÜTTMÛKÖDÉS REMÉNYÉBEN
VIETNAMI KÜLDÖTTSÉG JÁRT ZALAEGERSZEGEN

Egészségügyi, valamint közmû- és közúti infrastruktúra fejlesz-
tése terén szeretne együttmûködni Zala megyével a vietnami
Dong Tháp tartomány, melynek hatfõs küldöttségét fogadta a me-
gyeházán dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke. 

Arany Jánosról emlékeztek meg születésének 200. évfordulója
kapcsán a belvárosi Petõfi-iskolában a hatodikosoknak tartott
drámaórán.

Az önkormányzat által biztosí-
tott szociális szolgáltatások intéz-
ményi térítési díjának összege dif-
ferenciált mértékben változik. Az
étkeztetés 3 százalékkal nõ (105
ezer forint feletti jövedelemmel ren-
delkezõknél), az idõsek gondozó-
házában 1,2 százalékkal, ez a 210
ezer forint feletti jövedelemmel ren-
delkezõkre vonatkozik, az idõsek
otthonában az emelés 1,5 száza-
lék. Kocsis Gyula szerint annyira
kevés embert érint az emelés,
hogy értelmetlen, ezt az összeget
a város átvállalhatta volna.

Nem ért egyet a szakképzési
centrummal kötött megállapodás-
sal sem, amely a hiányszakmát
választó fiatalok ösztöndíjhoz jutá-
sát szabályozza. Egy korábbi ren-
deletben az önkormányzat ösztön-
díjjal támogatott minden fiatalt, aki
hiányszakmát választott, független
attól, hogy zalaegerszegi-e vagy
sem. Miután az iskolák állami
fenntartásba kerültek, ez a rende-
let megszûnt, ehelyett született a
szakképzési centrummal a megál-
lapodás, amely már csak a zala-
egerszegi székhelyû diákokra vo-
natkozik. A város ebben az évben
12 millió forinttal támogatja a
hiányszakmát választókat a szak-

képzési centrumon keresztül. A
képviselõ úgy érzi, hogy a nem he-
lyi diákok kizárása az ösztöndíjból
nem helyes, mivel szerzett jogot
nem szabadott volna elvenni. 

A közbeszerzési eljárásról szól-
va elmondta: a testület 157 határo-
zatot hozott 35 közbeszerzési eljá-
rásban: 25-öt eredményesnek,
5-öt eredménytelennek nyilvání-
tott, 5 pedig áthúzódik a következõ
évre. A 35 eljárás esetében a zala-
egerszegi vállalkozók aránya 54
százalék, és általában ugyanabból
a körbõl kerülnek ki a vállalkozá-
sok. 

Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület önkormányzati képviselõ-
je, dr. Kocsis Gyula a legutóbbi közgyûlés utáni sajtótájékoztató-
ján elmondta: nem ért egyet a szociális szolgáltatásokról szóló
rendelet módosításával.

EZE: ÉRTELMETLEN EMELÉS

Meghívó
A LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAN

(HELYSZÍN: GÖCSEJI MÚZEUM) 
MÁRCIUS 28-ÁN 17 ÓRAKOR

DR.  BILKEI IRÉN
fõlevéltáros

TART ELÕADÁST
„A REFORMÁCIÓ KEZDETEI

ZALA MEGYÉBEN ÉS

ZALAEGERSZEGEN” CÍMMEL.
Minden érdeklõdõt szeretettel

várnak. 

Dr. Pál Attila, dr. Alotti Nasri és Chau Hong Phuc.
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bármilyen családi, közösségi  eseményrõl,  sportrendezvényekrõl,
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

ELADÓ! VW Passat Vl 2.0 pdTDI 2006.
11.  209.563 km, Magyarországon vá-
sárolt, második, nemdohányzó tulajdo-
nos, törésmentes, szép állapot. Auto-
mata, digitális klíma, fûthetõ tükrök,
ülések ABS, ASR, elektromos vezetõ
oldali ülés, elektromos ablakok, 8 db
légzsák, tempomat, fedélzeti számí-
tógép. Világoskék metál.
1.550.000 Ft. Érd.: +36-30/526-4367



– B. K. –

„Szép piros hajnallal”, azaz me-
zõségi válogatással kezdõdött a
rendezvény a Keresztury VMK-
ban. Majd csángó imákkal, anek-
dotákkal megtûzdelt gyimesi tán-
coké volt a fõszerep. A két elõadás
szünetében pedig az egyesület el-
múlt 60 évébõl szemezgetõ, büsz-
kélkedõ, sok tárgyi emléket, elis-
meréseket, plakátokat, népvisele-
teket bemutató kiállítást nyitott
meg Velkey Péter, az önkormány-
zat humánigazgatósági osztályá-
nak vezetõje, úgyis mint a tánc-
együtteshez kötõdõ népzenész.
Szintén ezen a helyszínen mutat-
ták be azt a jubileumra megjelen-
tetett könyvet, mely a hét ágból ál-
ló táncsoport elmúlt évtizedének
fõként képes illusztrációja. De rö-
vid leírás is található benne a Za-
lai, a Fokla, a Szarkaláb, a Zalai
Csüntök, a Kutyakölykök, a Zö-
römbölõk és a Senior Táncegyüt-
tesrõl. A programot táncház zárta,
ahol a régi és jelenlegi táncosok
együtt mulathattak a közönséggel.

A második nap egész napos
rendezvényt jelentett a Hevesi
Sándor Színházban. Délelõtt a

Körtánc AMI gyerekcsoportok mû-
sora került színre. Délután és este
pedig két-, illetve háromrészes gá-

lamûsor. Ez utóbbin került sor az
idén alapított Orsovszky-emlék-
plakett átadására az alapítóknak
és a kiemelkedõ munkát végzõ ta-
goknak. Az estet köszöntõ Balaicz
Zoltán polgármester is részt vett a
díjátadáson, majd a város nevé-
ben két elismerõ oklevelet adott át
a Zalai Táncegyüttesnek és Ta-

kács Mária (Taxi) koreográfusnak.
Megemlítette, hogy az egyesület
már kiérdemelte a Pro Urbe Zala-
egerszegért díjat, mely a legmaga-
sabb városi elismerés. 

– Hatvan évvel ezelõtt voltak
olyan zalai emberek, akiknek fon-
tos volt egy álom valóraváltása, és

ez az álom a hagyományaink, a
népdal-, néptánckincsünk megõr-
zése volt – mondta a polgármes-
ter. – Sok táncosa volt az együt-
tesnek és sok jó oktatója. Most
csak hármat emelnék ki közülük.
Soci, Taxi, Boxos. Soci, azaz
Orsovszky István volt az együttes
elsõ koreográfusa, aki több évtize-
des kemény munkával elérte,
hogy az amatõr együttesbõl orszá-
gosan is elismert csoport váljon.
Taxi, azaz Takács Mária generá-
ciók egész sorát tanította. Boxos,
azaz Varga János pedig 1992 óta,
25 éve vezeti az együttest, negyed
évszázada szerez egyre több
büszkeséget – mondta többek kö-
zött Balaicz Zoltán.

A gálamûsor nyitányának
Orsovszky Istán egyik legsikere-
sebb koreográfiáját választották, a
„Köszöntõt”, az elsõ rész fináléját
pedig a mindenkinek legkedve-
sebb zalai néptánccsokor zárta. A
Zalai Táncegyüttes élõ bizonyíté-
kát adta, hogy akár 4–5 estés pro-
dukció van a repertoárján, mely-
ben a Kárpát-medencei tánckincs,
a paraszti kultúra mellett ott van-
nak a táncszínházi elemek. A gálát
is egy modern, kösztümös megle-
petésprodukció zárta. A Szarkaláb
Táncegyüttes, Takács Mária kore-
ográfussal kiegészülve ezzel kö-
szöntötte Varga Jánost, akit
egyébként „BOXOS 25” rendszá-
mú hintó várt a színház bejárata
elõtt.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Bíznak abban is, hogy lesz álla-

mi forrás a rekonstrukcióra. 
A páterdombi mûtermeket an-

nak idején úgy alakították ki, hogy
minden mûvészeti mûfajnak meg-
feleljenek. Nem egyformák, van
alacsonyabb és magasabb belma-
gasságú is közöttük. Az elsõ bérlõi
a ’60-as évek végén Németh Já-
nos keramikusmûvész és Dús

László festõmûvész voltak – idéz-
te fel a kezdeteket Szabolcs Péter.
A szobrászmûvész nem az elsõ
körben felépített – három lakásból
álló, családi ház jellegû – mûterem
egyikét, hanem a szomszédban
késõbb felépített ingatlant vette
birtokba 1976-ban. Mint meséli,
addig a landorhegyi lakásuk nagy-
szobája volt a mûterme, ami nem
volt túl komfortos alkotóhely. Sze-
rinte akkoriban nagyon jó kezde-
ményezés volt a mûteremlakás-
építés. Azt viszont sajnálja, hogy

állaguk mára meglehetõsen le-
romlott. Emiatt például néhány éve
kiköltöztette alkotói rezidenciáját
Csatárba.

A Báthory utcai lakások kezdet-
ben többször is gazdát cseréltek.
Dús László az Egyesült Államokba
költözött, helyére Palicz József
festõmûvész érkezett, majd
Fischer György, de itt alkotott
Gácsi Mihály grafikusmûvész is.

Németh János afféle „õslakosnak”
tekinthetõ, hiszen a kezdetektõl itt
él, bár egyszer az egyik mûterem-
bõl átköltözött a másikba. Nemré-
giben pedig a Lendváról érkezett
Pál Katja festõmûvész, a D'Clinic
Studios rezidenciaprogram veze-
tõje nyerte el az egykori Fischer-
lakás bérleményének jogát.

Kustos Lajos egykori tanácsel-
nök kulturális életet fejlesztõ pro-
jektje volt a mûteremlakás-építés,
ami egy rettentõ fontos és máig ha-
tó döntés volt akkoriban – mondta

érdeklõdésünkre dr. Kostyál László
mûvészettörténész. A néhai ta-
nácselnököt lehet szeretni, nem
szeretni, de tény: sok olyan folya-
matot indított el, ami pezsdítõen
hatott Zalaegerszeg mûvészeti és
szellemi életére. Ilyen volt az a tö-
rekvése is, hogy igyekezett minél
több mûvészt hívni a városba. 

A lakásokhoz pályáztatás útján
lehet hozzájutni, a MANK tulajdo-
nában lévõ mûtermek esetében
minden olyan alkotómûvész pá-
lyázhat, aki igazolhatóan mûvé-

szeti tevékenységet tud felmutatni.
Bérleti díjat, közüzemi költségeket
a mûvészeknek kell fizetniük, a
MANK pedig a bérlõi jogviszony
ideje alatt kiállítást is rendezhet az
alkotók mûveibõl. Ami az önkor-
mányzati mûteremlakásokat illeti:
ide a városban élõ vagy alkotó
mûvészek pályázhatnak, akinek
tevékenysége mûteremhez kötött
és megfelelõ referenciaanyagot
nyújtanak be. Itt is bérleti díjat és
rezsit kell fizetniük az alkotóknak.

A nyolc mûteremlakásból jelen-
leg egy üres, illetve vannak olya-
nok, akik bár bérleti jogviszonnyal
rendelkezek, de nem, vagy csak
alkalmanként használják az ingat-
lant. Gecse Péter szerint ilyen
esetben addig nem sokat tehet a
város, amíg a szerzõdésbe foglalt
költségeket rendszeresen befize-
tik a bérlõk.

MÛTEREMLAKÁS-ÁLLAPOTOK
SZELLEMI PEZSGÉST HOZTAK – MA FELÚJÍTÁSRA SZORULNAK

FERGETEGES GÁLA
HATVANÉVES A ZALAI TÁNCEGYÜTTES

– pet – 

Tóth Imre költõ, a program
egyik szervezõje érdeklõdésünk-
re elárulta: Gyukics Gábor költõ,
mûfordító volt az ötletgazda, tu-
lajdonképpen az õ szellemi ter-
méke a Jazzköltészet sorozat is.
Budapesttõl Bécsig több város-
ban rendezett már hasonló este-
ket. Nemrég azzal kereste meg,
hogy szívesen jönne Zalaeger-
szegre is; illetve hogy lépjenek
fel együtt.

A zalaegerszegi Jazzköltészet

programon így Gyukics Gábortól
és Tóth Imrétõl hangzanak majd el
régebbi és friss költemények, mû-
fordítások, melyeket Kardos Bozi
Endre és Németh Zsolt zenészek
kísérnek. Nem a költemények
megzenésítésérõl van szó, hanem
improvizációról, zenei aláfestésrõl
– tette hozzá a zalai költõ. 

A szervezõk a kortárs költésze-
tet szeretnék a zene által megis-
mertetni és közelebb vinni a kö-
zönséghez. Egyelõre egyszeri al-
kalomról van szó, de gondolkod-
nak az esetleges folytatáson is.

JAZZKÖLTÉSZET
VERSEK ÉS IMPROVIZÁCIÓK A KÖNYVTÁRBAN

Jazzköltészet címmel egy különös eseményre készül április 6-án
18 órától a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. Versek és
mûfordítások hangzanak majd el, de nem hagyományos módon
megzenésítve, hanem inkább improvizációs zenei kísérettel.

– pet –

Mint azt dr. Gyimesi Endre, az
alapítvány kuratóriumának elnöke
avatóbeszédében felidézte: 2005–
2010 között tizenhat emléktáblát
helyeztek ki a város több pontján,

egy-egy névadóra emlékezve. Az
alkotásokat helyi szobrászmûvé-
szek – Béres János, Farkas Fe-
renc, Szabolcs Péter – készítették.
Vannak olyan dombormûvek, me-
lyek valamely zalaegerszegi köz-
életi szereplõnek állítanak emléket
(például Czobor Mátyás és Botfy
Lajos egykori polgármesterekrõl is
megemlékezik egy-egy tábla a ró-
luk elnevezett utcákban), ám or-
szágosan ismert és elismert sze-
mélyiségeknek is emléket állítot-
tak (többek között Rákóczi Fe-
rencnek, Batthyány Lajosnak).

Az elmúlt hat esztendõben nem
készült új emléktábla, a sorozatot
most Arany Jánossal folytatták,
annál is inkább, mert idén születé-
sének 200. évfordulóját ünnepel-
jük. A mûvet Farkas Ferenc szob-
rászmûvész készítette.

A zalaegerszegi tûzoltólakta-
nya épületére (Arany János utca
1.) kihelyezett emléktáblát Balaicz
Zoltán, Gyimesi Endre és Farkas
Ferenc leplezték le. 

A polgármester az esemény
kapcsán arról tájékoztatott, hogy
jövõre 400 millió forintos ráfordí-
tással megújul a tûzoltólaktanya
épülete. További 110 millió forint-
ból pedig még az idén elkezdik az
Arany János utca felújítását. A re-
konstrukció csatornázást, burko-
latfelújítást, szegélyezést is magá-
ban foglal.

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából avattak
emléktáblát a 19. század jeles költõjének nevét viselõ utcában. A
tûzoltóság épületén elhelyezett alkotás illeszkedik abba a sorozat-
ba, melyet még 2005-ben álmodott meg a Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány (akkori nevén Millecentenáriumi Közalapítvány).

EMLÉKTÁBLA ARANY JÁNOSNAK

– pet –

A tárlatnyitón Balaicz Zoltán
polgármester a résztvevõket kö-
szöntve elmondta: Müller Imre

egy olyan családban nõtt fel, mely
mindig is részt vett a város közé-
letében (édesapja idõsebb Müller
Imre, Zalaegerszeg egykori alpol-
gármestere) és a mûvészeti élet
pártolásában. Az alkotó gyerek-
korában sokszor látogatta Sza-
bolcs Péter szobrászmûvész mû-
termét; így nem csoda, hogy fel-
nõve maga is a mûvészetek felé
fordult. Igaz, elõször az iparmû-
vészet – közelebbrõl az ékszeré-
szet – terén ért el komoly szakmai
sikereket, majd fokozatosan a
festészet kezdte érdekelni. Mun-
kásságáért, nemzetközi ismertsé-
géért méltán lehet rá büszke szü-
lõvárosa. 

A kiállításon köszöntötte az al-
kotót Fekete György, a Magyar
Mûvészeti Akadémia elnöke is,
mint a család régi ismerõse.
Ahogy fogalmazott: az iparmûvé-
szetben megszületõ szellemi tar-
talmat vitte át az alkotó a képzõ-

mûvészet nyelvére. Festményein
ugyanaz a szellemi tisztaság és
precizitás érzõdik, mint ékszerein.
Sõt, maguk az ékszerek (gyûrûk,
karkötõk, láncok), kristályok is

megjelennek a képeken; más-más
kontextusban.

A tárlatot Szabolcs Péter szob-
rászmûvész nyitotta meg egy frap-
páns idézettel, akit maga az alkotó
kért fel erre a baráti gesztusra.

Müller Imre a megnyitó végén
elmondta: fantasztikus dolog
visszatérni szülõvárosába, sõt ki-
csit furcsa és zavarba ejtõ is. Kö-
szönetét fejezte ki azoknak, akik
segítséget nyújtottak a tárlat létre-
jöttében. Alkotásaival kapcsolat-
ban elárulta, hogy máig kötõdik az
ékszerészet precizitásához, de ki
akart szakadni belõle. Egy szaba-
dabb alkotói világba vágyott, amit
a festészetben lelt meg. Autodi-
dakta festõként meg kellett találnia
saját kifejezõeszközeit. Úgy érzi, a
tanulás még egyáltalán nem ért
véget; minden kiállítás újabb am-
bíciót jelent számára. Fõleg, mert
a festészeten belül is tovább kere-
si a szabadságot. 

ÖTVÖS PRECIZITÁS A KÉPEKEN
ZALAEGERSZEGI ALKOTÓ TÁRLATA A ZSINAGÓGÁBAN

Ellentétek harmóniája címmel nyílt új tárlat a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben. Müller Imre zalaegerszegi születésû,
jelenleg Malagában élõ ékszerész, autodidakta festõmûvész mu-
tatkozik be a következõ hetekben régebbi és újabb alkotásaival.

Fennállásának és sikeres mûködésének 60 éves jubileumát ün-
nepelte nagyszabásúan a Zalai Táncegyüttes. A kétnapos prog-
ram két helyszínen az egyesület sokszínû munkáját vitte színre,
rengeteg érdeklõdõnek szerezve kellemes idõtöltést. 



Óvodai jelentkezés a 2017/2018. nevelési évre:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak óvodáiban a jelentkezés idõpontja:

2017. április 24–25. (hétfõ–kedd).

Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.30
között fogadják a Kedves Szülõket.

A nem önkormányzati fenntartású óvodákban az
intézmények fenntartói által meghatározott idõpont-
ban és módon történik az óvodai jelentkezés.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az
óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év
augusztus 31-éig tartó idõszak.

Az a gyermek, aki 2017. augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ
napjától (2017. szeptember 1.) legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a
szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a vé-
dõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig fel-
mentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.

A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét
bármikor kérheti, így azok a szülõk, akiknek gyer-
mekei 2017. augusztus 31. után töltik be 3. életévü-
ket (elõfelvételis jelentkezõk), gyermekük óvodai
felvételi szándékát a fenti idõpontokban szintén je-
lezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükrõl
a 2017/2018. nevelési évben a jogszabályban
megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó
elõírásoknak megfelelõen, a rendelkezésre álló
szabad férõhelyek függvényében dönt az óvoda
vezetõje.

Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a
gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell fel-
venni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetõleg
ahol szülõje dolgozik.

Kötelezõ az óvodába történõ jelentkezése a
gyermeknek abban az évben, amelyben a harma-
dik életévét betölti, majd a nevelési év kezdõ nap-
jától legalább napi négy órát köteles óvodai neve-
lésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ
felelõs.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárás-
ról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint
az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem
íratja be, szabálysértést követ el.

A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi
négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek
szülõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezett-
ségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját (2017. április 25.) köve-
tõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzõt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának fenntartásában mûködõ óvodák alapító ok-
iratukban meghatározottak szerint ellátják a többi
gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igé-
nyû gyermekek óvodai nevelését, amely a szakér-
tõi bizottság szakvéleménye alapján vehetõ igény-
be. A szakértõi bizottság tájékoztatja a szülõt azok-
ról a lehetõségekrõl, amelyek alapján a sajátos ne-
velési igényû gyermek az óvodai nevelésben ele-
get tehet. A köznevelési intézményt a szülõ választ-
ja ki a szakértõi bizottság által javasolt intézmények
közül.

Az óvodai felvételrõl a férõhelyek függvényében
az óvoda vezetõje dönt.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés köz-
lésének határnapja legkésõbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot (2017. április 25.) követõ huszon-
egyedik munkanap.

Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a
kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet, a fel-
lebbezést Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõ-
jének címezve a felvételt elutasító óvodához kell
benyújtani.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a jelentkezés-
hez feltétlenül vigyék magukkal

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
(anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)
és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a
gyermek TAJ-kártyáját,
a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lak-
címet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági
igazolványát.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által fenntartott óvodák felvételi körzetei Zala-
egerszeg város honlapján érhetõk el:

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovo
dai_felveteli_korzetek.pdf

Tájékoztató az integráltan nevelhetõ sajátos ne-
velési igényû gyermekeket ellátó óvodákról és azok
elérhetõségérõl:

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/inte
gralt_ellatas_biztosito_ovodak.pdf

FELHÍVÁS
ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ JELENTKEZÉSRE

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo
Kft. együttmûködésében – kizárólag a zala-
egerszegi lakosság részére – meghirdeti a ház-
tartások tavaszi nagytakarítását.

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET ÉS ZÁRTKERTEK:
A lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz

menõen történik, a guberálások megelõzése, illetve
az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése
érdekében. A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdono-
soknak a városrészenként felajánlott kettõ gyûjtési
nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket. A
szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatla-
nokat keresik fel!

A kötegelt ág és gally hulladékok kivételével az
egyéb hulladékokat az ingatlan kerítésén belül kell
összegyûjteni!

Az úttest mellé kihelyezett hulladékok nem ke-
rülnek elszállításra!

A lomtalanításhoz összegyûjtött hulladékok kö-
zül elkülönítve kerülnek elszállításra az alábbi frak-
ciók: papír, mûanyag, fém, zöld és fa, elektronikai,
illetve egyéb hulladékok, ezért lehetõséghez mér-
ten kérjük külön elhelyezni õket!

Nem kerülnek átvételre a veszélyes hulladékok
(pl. olajos-, festékes-, vegyszeres dobozok, csoma-
golások, akkumulátorok stb.), az autóbontásból és
egyéb, üzletszerûen végzett tevékenységbõl szár-
mazó hulladékok, illetve az építési-bontási törme-
lék. A szolgáltató kizárólag a lakossági lomhulladék
elszállítását végzi, ezért a háztartásinál nagyobb
mennyiségben felhalmozott hulladékok nem kerül-
nek elszállításra. 

A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudva-
rokban kérjük leadni. A lakossági átvételük ingyenes.
A lomtalanítási igényeket  a 92/900-036/5-ös menü-
pont, és 92/598-940/5-ös menüpont telefonszá-
mon, illetve a lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen
lehet bejelenteni.
TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:

A társasházaknál és tömbházaknál a közös kép-
viselõkkel egyeztetett idõpontokban, konténerek ki-
szállításával történik majd a lomtalanítás.
2017. március 23–24-én (CSÜTÖRTÖK vagy
PÉNTEK)  Lomtalanítás reggel 7 órától 
Ebergény, Egerszeghegy, Gógánhegy
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2017. március 20. hétfõ 16.00 óráig.

Az alábbi utcákban:
– Ebergény: Bor, Majori, Mandulás, Nagy Csarit,

Táncoslapi, Tündér, Vass Lajos.
– Egerszeghegy: Dalos, Egerszeghegyi, Fa-

gyöngy, Folyondár, Hársas, Hegybíró, Hold-
fény, Kápolnahegyi, Kis Csarit, Kishegyi, Lan-
kás, Öregszívhegyi, Pincesor, Rózsafa,
Szarkaláb, Szedenik, Vadrózsa, Zengõ.

– Gógánhegy: Akácfa sor, Árnyas, Borsétány,
Barka, Bíbor, Citromfû, Csillagfürt, Dombos u.,
Ebergényi 53-tól és 48-tól, Felsõdûlõ,
Fenyvesalja, Fenyves-köz, Gerle, Gógánhegyi,
Gógánvölgyi, Harmat, Kaszás, Lõtéri, Petúnia,
Rozmaring, Szekeresvölgyi, Szélhordta,
Városvég.

2017. március 27–28-án (HÉTFÕ vagy KEDD)      
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Andráshida, Hatház
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2017. március 23. csütörtök 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Andráshida: Andráshida, Apátfa, Áfonya,

Berek, Cserfa, Csillagh László tér, Dukai Takács
Judit, Égerfa, Gazdaság, Gábor Áron, Gát, Gé-
bárti 51-ig és 64-ig bezárólag, Iskola, Jegenyés,
Körmendi, Kövecses, Kutasi, Liget, Lovász, No-
vák Mihály, Nyíres, Öveges József, Rét, Szent
István, Szentmártoni, Tölgyfa, Vadvirág.

– Hatház: Hatházi, Reptéri.

2017. április 3–4-én   (HÉTFÕ vagy KEDD)        
Lomtalanítás reggel 7 órától
Kaszaháza, Gólyadomb, Nekeresd, Neszele, Pózva
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2017. március 30. csütörtök 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Kazaháza: Levendula, Kaszaházi, Panoráma

tér, Papharaszt, Rózsavölgyi, Ságodi u. 37-ig
és 18-ig bezárólag (Ságodi késõbb lesz), Vá-
sártér, Zala.

– Gólyadomb: Füzike, Gólyadombi, Kakukkfû,
Tücsök, Verõfény.

– Nekeresd: Egervári, Nekeresdi, Virágzó mezõ. 
– Neszele: Bükkfa, Csillagvölgy, Esthajnal, Gé-

bárti 65-tõl és 82-tõl kezdõdõen, Ilosvai, Irinyi
J., Jedlik Á., Jégmadár, Király, Neszelei. 

– Pózva: Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Pózva,
Vasút u.

LIMLOM-AKCIÓ!

6 Városháza

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti közne-
velésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) korm.rendelet, a nevelési-okta-
tási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának 12/2017. sz. határozata alapján Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai jelentkezé-
sek idõpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:



A mögöttük hagyott
idõszak eredményeirõl
Szakály István, a klub
ügyvezetõje számol be.

Az egerszegi atléták
Európa jó néhány nagy-
városában rajthoz álltak,
így Cardiffban, Bécsben,
Pozsonyban, Karls-
ruhéban, Bécsben, Linz-
ben, Sheffieldben és Belgrádban
is.

– Szûcs Valdó már Cardiffban,
Wales nemzetközi bajnokságán
megfutotta a fedett pályás Európa-
bajnokságon való részvételre jo-
gosító 7,82 mp-es nevezési szin-
tet. Ki is utazott Belgrádba,de saj-
nos combhajlító-sérülése megaka-
dályozta, hogy rajthoz álljon –
mondja Szakály István. – Veiland
Violetta is – aki Grand Canárián
11. helyen végzett súlylökésben –
kivívta a jogot a dobó Európa-ku-
pán való részvételre.

Az országos bajnokságok elég-
gé rosszul kezdõdtek számukra.

– Elutazott egy autóbusznyi
gyerek és öt edzõ a serdülõbaj-
nokságra Budapestre. A két nap
alatt azonban egyetlen érmet sem
sikerült nyernünk. Ilyen még nem
fordult elõ a klub 25 éves
történetében... – értékel az ügyve-
zetõ. – A felnõtt ob-n Szûcs Valdó
hibás rajtja és kizárása, valamint
Csóti Jusztina sérülés miatti rajt-
hoz nem állása csak fokozta rossz
kedvünket.

Ferenczi Melinda sikeres visz-
szatérése, nagyszerû 400 m-es fu-
tása és a 200 m-en elért felnõttbaj-
noki ezüstje azonban gyógyírként
hatott kedélyállapotukra. Nem kell

szégyenkezniük Ott Ben-
jámin 6., Hári Anna 8. –
a felnõtt ob-n elért – he-
lye miatt sem. 

– A dobók Szombat-
helyen megrendezett té-
li országos bajnokságán
Ferenczi Melindához
hasonlóan Veiland Vio-
letta is bebizonyította,

hogy Magyarországon õ a máso-
dik legjobb atléta a versenyszámá-
ban, a súlylökésben – folytatja
Szakály István. 

Aztán újra Szombathelyen
Veiland Violetta – aki 1 m-t javult
tavaly óta – újabb juniorbajnoki
aranyat nyert súlylökésben és
ezüstöt diszkoszvetésben. Takács
Dóra diszkoszvetésben indult meg
a fejlõdés útján, ezt bizonyította ju-
niorbajnoki aranyával. Ráadásul
súlylökésben bronzérmet szerzett.

A fõvárosban megrendezett
iIfjúsági ob-n Dienes Mátyás kelle-
mes meglepetésre bronzérmes
lett 60 m-en. 

– A juniorok országos bajnok-
ságán Csóti Jusztina nem hagyott
kétséget afelõl, hogy õ a leggyor-
sabb korosztályában, 60 m-en és
200 m-en aranyérmet nyert. Ott
Benjámin nyert 1500 m-en is és
800 m-en is, Hír Csenge pedig
megint dobogóra állhatott – sorolja
az eredményeket az ügyvezetõ. 

Farsang végén pedig az örökif-
jak között Góczánné Tóth Zsuzsa
egy ezüst- és aranyérmet, a két
újonc szenior közül Szabó Gábor
egy arany- és két ezüstérmet, a
másik, Csóra Zsanett pedig egy
magasugróezüstöt nyert az orszá-
gos szenior bajnokságon. Végül a

téli dobóbajnokságon a szeniorok
mezõnyében Balázs Erik 2 arany-
és két ezüstérmével zárult a fedett
pályás bajnoki idény.

Az ügyvezetõ arról is tájékoz-
tat, hogy április végéig Zalaeger-
szegen és külföldi edzõtáborok-
ban készülnek sportolóik a sza-
badtéri szezonra. Zalaegerszegen
még két tavaszi rendezvényük
lesz április végén. A hagyományos
Euro-Geo Kupa Németh István-
emlékverseny, valamint a Zala-
erdõ Kupa Sport XXI. régiós dön-
tõje.

Már hivatalos, hogy május 2-án
át kell adni a Városi Sportcentrum-
ban az atlétikai pályát, mert kezdõ-
dik a 125 milliós bõvítés és felújí-
tás. A létesítmény várható átadása
szeptember hónapban lesz. 

– Mivel szabadtéri építkezésrõl
van szó, a pálya alapjának elké-
szítéséhez és a mûanyag burkolat
feldolgozásához napos és száraz
idõre van szükség. Ezért úgy
tervezzük, hogy a pályaavató ver-
senyünk szeptember közepén
lesz. Az ünnepi eseményre szeret-
nénk bevonni Zalaegerszeg diák-
sportolóit a legkisebbektõl kezdve
az élsportolókig. Anyagi lehetõsé-
geink függvényében pedig néhány
meghívásos felnõtt versenyszá-
mot rendezünk.

– Addig hol készülnek spor-
tolóik?

– A legfiatalabbak a szorgalmi
idõszakban az iskoláikban és a fu-
tófolyosón. A versenyzõkorúak pe-
dig a futófolyosón és heti 2 alka-
lommal Szombathelyen. Ugyanis
a szombathelyi sportegyesületek-
kel nagyon baráti a kapcsolatunk.
Ezért közbenjárásukkal megálla-
podást tudtunk kötni az ottani tulaj-
donos önkormányzattal, hogy le-
hetõvé teszik versenyzõink szá-
mára az edzéseket.
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– Csalódásnak semmiképpen
nem mondanám a helyezésünket
– hangoztatta Bagó Gábor, a Gö-
csej SK edzõje. – Az erõviszonyo-
kat tekintve reálisan itt a helyünk.
Nem tudjuk felvenni a versenyt
egy Gyõrrel, egy Szombathellyel,
és még folytathatnám a sort. Még
mindig újoncnak számítunk az NB
I-es mezõnyben. Már többször is
hangot adtam annak a vélemé-
nyemnek, hogy nagyon hamar ju-
tottunk el az NB I-be. Ez egyrészt
sikernek számít, de a csapat saját
arculatát nem sikerült kiépíteni. 

– A csapatot körülvevõ hát-
tér, az együttes menedzselése
sem egészen az igazi…

– Többször szóba hoztam a kö-
rülményeket, a nyilatkozataimat to-
vábbra is vállalom. A vezetõk igye-
keznek, de nem sikerül nekik az NB
I-hez megfelelõ hátteret biztosítani,
olyan stabilitást, rendszerességet
vinni a klub életébe, amit egy elsõ
osztályú egyesület megérdemel. A
foci egyik válfajában az élvonalban
vagyunk, a szponzoráció terén is
nagyobb támogatást érdemelnénk.
A városban több csapatsportág in-
gyen használhatja a város sportlé-
tesítményeit, mi ezért keményen fi-
zetünk, költségvetésünk jelentõs
részét erre fordítjuk. Az edzésszá-
mok ezért is behatároltak. A felsze-
relés terén is lenne pótolnivaló. A
csapat többsége nagy pályán is ját-
szik. Fiatalokkal tudok dolgozni,

akik éhesek a sikerre, ami nagyon
fontos. Jobb körülmények között
biztosan elõrébb lennénk. Az elõ-
zõek tükrében tehát a nyolcadik
hely a realitást tükrözi, sõt kicsit
erõn felül teljesített a csapat.

– A rájátszásban a „csont
nélküli” bentmaradás a cél...

– Mindenképpen szeretnénk
megkapaszkodni a legjobbak kö-
zött, ami nem lesz könnyû feladat.
Az utolsó kiesik, az utolsó elõtti
osztályozót játszik. A hetedik és
nyolcadik hely ér biztos bentmara-
dást. Ellenfeleink nem adják ol-
csón a bõrüket, még az utolsó he-
lyezett Bõny sem, nem beszélve a
Ferencvárosról és az elõttünk álló
Nyírgyulajról. A versenykiírás idén
sem annak kedvez, aki az alap-
szakaszban jól teljesített. A meg-

szerzett pontjainkat elveszítjük,
helyette bónuszpontokat kapnak a
csapatok, ezáltal összesûrûsödik
a mezõny. Az utolsó helyezett elõtt

több mint 10 ponttal vezettünk,
most mindössze két pont van kö-
zöttünk, nagyon oda kell tehát fi-
gyelnünk. A versenykiírást nevet-
ségesnek tartom, így felesleges az
alapszakaszt megrendezni. Ott le-
het játszani egy ificsapattal, utána
a bentmaradást ki lehet harcolni
egy felnõttegyüttessel.

– A nehézségek ellenére bízik
a kiesés elkerülésében?

– Egyértelmûen, azért építettük
fel a csapatot, bízom a fiúkban.
Eléggé kicserélõdött a játékosállo-
mányunk, a tavalyi keretbõl hatan
távoztak. Helyükre Zalából érkez-
tek játékosok, akik kevés futsalos
tapasztalattal rendelkeznek. Meg-
próbáljuk velük a 7. vagy a 8. hely
valamelyikének elérését, azaz az
osztályozó elkerülését.

– A bajnokság elején olyan
csapatokkal találkoztunk, ame-
lyekrõl sejteni lehetett, hogy a baj-
nokság hátsó felében végeznek
majd, így jobban teljesítettünk –
vélekedett Major Gábor, a nõi
együttes edzõje. – Utána követ-
keztek az elsõ négy-öt hely váro-
mányosai. Ha valaki az év elején
azt mondja nekem, hogy lesz esé-
lyünk a felsõházba kerülésre, szó
nélkül elfogadom. Az alapszakasz
utolsó pár mérkõzése kapcsán
van hiányérzetem. A felkészülé-
sünk eléggé felemásan sikerült. A
lányok 30–35 percig bármelyik
csapattal felveszik a versenyt, az
eredményesség szempontjából
az utolsó öt perc nem jött össze
több találkozón is. Ha ez sikerült
volna, most a felsõházról beszél-
hetnénk. 

– A rutin és a koncentráció
hiányzott a Göcsej csapatából? 

– A lányoknál nagyobb a kü-
lönbség az elsõ és a másodosz-
tály között. Teljesen más felkészü-
lést igényel, nagyobb erõnlét kell
az élvonalhoz. Ami elég volt a má-
sodik vonalban, az kevésnek bizo-
nyult az elsõben. 

– Külsõ körülmények
mennyire gátolták a jobb sze-
replést?

– Amatõrcsapat lévén az
edzéslátogatottság lehetett volna
jobb is, de megértem, hogy elsõ a
munkahely, a tanulás. Teremgond-
jaink is voltak. Zalaegerszegen
mindössze helyszín – a sportcsar-
nok és a Kölcsey-gimnázium –
adott a sportághoz, azonban
mindkét létesítmény eléggé lefog-
lalt. A sportcsarnok edzés szem-

pontjából nem jöhet szóba, mivel
bérleti díja magas.

– A rájátszás hasonló a férfia-
kéhoz, így önök is pórul jártak…

– Mi is jelentõs elõnnyel vezet-
tünk a riválisok elõtt. A bónusz-
pontokkal összesûrûsödik a me-
zõny, végig figyelni kell a rájátszás
során, hogy ne érjen minket meg-

lepetés. A bajnokság a rájátszás-
ról szól, erre a körre meg lehet
erõsíteni a csapatokat. Ilyen lebo-
nyolításban az alapszakasznak
mindössze annyi az értelme ki jut

a felsõ-, és ki az alsóházba. Az
alapszakaszban leendõ ellenfele-
ink ellen jól szerepeltünk, tehát a
„túlórázás” nélküli bentmaradás a
célunk. Ehhez mindenképpen a
helyzetkihasználásunk terén kell
javulni, és végig figyelve kell ját-
szani a mérkõzéseken, ellenfe-
leink ugyanis megerõsödtek.

A SAJÁT ARCULAT MÉG HIÁNYZIK
NEM LESZ KÖNNYÛ AZ ÉLVONALBAN MARADNI
A Göcsej SK férfi futsalcsapata második idényét játssza az NB I-

ben, az alapszakasz után a 8. helyen zártak 19 ponttal, s akárcsak ta-
valy, idén is a kiesés elkerülése a cél.

AZ ALSÓHÁZ ÚJONCAKÉNT
MEGKAPASZKODNI A LEGJOBBAK KÖZÖTT

A Göcsej SK nõi futsalcsapata elsõ évét töltötte az élvonalban.
Újonc létükre hosszú ideig kacérkodtak a felsõházzal, de végül a
hajrára visszaestek. A 6. helyen zártak 17 ponttal és az alsóházba
kerültek, ahol csak a bentmaradás kiharcolása lehet a céljuk.

ZTE súlyemelõi Szombathe-
lyen a súlyemelõk 2017. évi
Savaria Kupa – VI. Tóth Géza-
emlékversenyén mérettették
meg magukat. 

A kiemelt versenyen elindult a
teljes hazai élmezõny, köztük a fel-
nõtt Eb-re készülõ felnõtt férfi-, nõi
és utánpótlás-válogatott is. Saj-
nos, a benevezett hat egerszegi
versenyzõbõl a túljelentkezések
miatt csak hárman indulhattak el.
EREDMÉNYEIK:

Bakos Erik (junior 77 kg-os
súlycs.): 210 kg (95, 115) III. hely.

Papp Péter (felnõtt 62 kg-os
súlycs.): 175 kg (80, 95) I. hely.

Szanati Szabolcs (felnõtt +105
kg-os súlycs.): 287 kg (127, 160)
II. hely.

Az egerszegi súlyemelõk szá-
mára a következõ megmérettetés
április 29-én a 2017. évi 47. Gö-
csej Kupa egyéni súlyemelõ ki-
emelt verseny lesz.

HÁROM
ÉREM

SIKERES FEDETT PÁLYÁS IDÉNY UTÁN
ÚJABB KIHÍVÁSOK ELÕTT AZ EGERSZEGI ATLÉTÁK
A Zalaszám ZAC  atlétái számára befejezõdött a fedett pályás

szezon, jónéhány olyan eredménnyel, amelyre jól esõ érzéssel
gondolhatnak vissza, de az elkövetkezendõ hónapok – immár a
szabadtéren – is számos kihívást tartogatnak számukra.

Nyolc zala-
egerszegi isko-
la képviselõi
álltak rajthoz a
Nagykanizsán
megrendezett
Kötélugró Di-
ákolimpia me-
gyei döntõjén,
ahol az 1–3.
h e l y e z e t t e k
vívták ki a jo-
got az orszá-
gos döntõn va-
ló indulásra.

EREDMÉNYEK:
1. kcs: 2. Gerencsér Anna (Pe-
tõfi), 4. Németh Boglárka (Öve-
ges).
2. kcs: 2. Parragi Eszter (Mind-
szenty), 3. Varga Villõ (Öveges), 5.
Perom Boglárka (Öveges), 6. Pé-
ter Kinga (Öveges).
3. kcs: 4. Harmadás Anna (Dó-
zsa), 5. Kocsis Hanna (Liszt).

4. kcs: 5. Herczeg Virág (Csány),
7. Trombitás Blanka (Zrínyi).
6. kcs:  1. Bekes Veronika (Deák).

Az országos döntõre április
8–9-én kerül sor Budapesten. A
versenyzõk valamennyien a
Speed Kötélugró Klub sportolói.
Felkészítõk Kovács Zsuzsanna és
Tóth Dániel.

KÖTÉLUGRÓ DIÁKOLIMPIA

Parragi Eszter, Varga Villõ, Gerencsér Anna,
Bekes Veronika (balról jobbra).

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK
74-77 (17-16, 20-17, 17-21, 20-23)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Sopron.

ZTE ZÁÉV–Ipartechnika Gyõr 6:2 (3290-3136)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Gyõr SZOL TC–ZTK FMVas 0:8 (3518-3705)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Gyõr.

ZTE FC–Balmaz Kamilla Gyógyfürdõ 4-1 (2-0)
NB II-es férfi labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–Videoton FC 3-2 (3-2)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
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VILLANYSZERELÉST  VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûz-
és balesetveszélyes alumínium-
vezetékek cseréjét, szerelvények
áthelyezését,

• egyéb épületvillamosági szerelést.

VARGA KFT.
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c

Nyitvatartás:

H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2017. márc. 30. Kék zsák: 2017. márc. 31.

Üveghulladék gyûjtése: április 28. (péntek).

A zöldhulladék szállítása 2016. december 1-tõl 2017. március 31-ig

kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

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

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

Magas vérnyomás, cukorbetegek,

pajzsmirigybetegek teái

Vitaminok, étrend-kiegészítõk

Gyógynövényes arckrémek,

hajsamponok stb.

Hévízi gyógyiszap,

gyógykenõcsök

Illóolajok, kézmûvesszappanok

Glutén- és tejérzékenyeknek

száraztészták, lisztek stb.

Friss vetõmagok

Zirci minigumók

Holland virághagymák

Makói dughagymák

Mûtrágyák, palánta- és virágföld

Tápoldatok, növényvédõ szerek


