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KORSZERÛ LABOR ÉPÜL A KÖLCSEYBEN ELEKTRONIKUS LÁZLAPRENDSZER

BÕVÜL A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS ESZKÖZRENDSZERE KÉTSZÁZMILLIÓS FEJLESZTÉS A KORASZÜLÖTTOSZTÁLYON
 Újabb fejlesztésre kerül sor a zalaegerszegi megyei kórházban:
az intézmény perinatális intenzív centrumának fejlesztése európai uniós forrásból és állami támogatásból valósul meg. A projekt keretén belül informatikai és orvos-technológiai eszközök
beszerzésére kerül sor, de megújulnak a kórtermek is. A részletekrõl sajtótájékoztató keretében számolt be dr. Csidei Irén, a
kórház fõigazgatója, dr. Gárdos László osztályvezetõ fõorvos és
dr. Oroszlán Tamás, a kórház stratégiai igazgatója.
Elhangzott: az intézmény
összeállított egy 15–20 évre szóló
stratégiai tervet, ebbe illeszthetõ
be az „elsõ lépcsõfok”, a perinatális intenzív centrum fejlesztése,
mintegy 205 millió forintos beruházással.
Több nyertes pályázattal is rendelkeznek, bíznak abban, hogy a
jelenlegi projekt megvalósulását
több hasonló is követi, így pályázati forrásokból finanszírozhatóak
lesznek a fejlesztések.
A perinatális centrum a Zala
megye, Vas megye délkeleti, valamint Somogy megye északnyugati
területén született koraszülöttek
és beteg újszülöttek ellátását biztosítja. A fejlesztés kapcsán meg-

Schneider János bemutatta az épülõ labort.

 Korszerûsödik a Kölcsey Ferenc Gimnázium természettudományos laborja. Az iskola sikeresen szerepelt a TÁMOP „Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése" címû pályázatán, így a régi kémia- és fizikalabor helyén egy új,
korszerû, 21. századi oktatóterem, tanári szoba és szertár épülhet.
– pet –
A projektnyitó rendezvényen
Gyutai Csaba polgármester elmondta: több mint 305 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást
nyert az intézmény, ami nem csak
a labor fejlesztését foglalja magába. A projektnek vannak úgynevezett „soft” elemei is, amik szakkörök lebonyolítására, a pedagógusok továbbképzésére és tudományos programok szervezésére
adnak lehetõséget. Mint fogalmazott: a Kölcseyben eddig is magas színvonalú volt a természettudományos oktatás, a beruhá-

zással azonban tovább javul az
oktatás feltételrendszere. Új bútorok, táblák, mobilfal, valamint
technikai eszközök kerülnek a laborba, emelve az ott folyó kísérletezõ és tudományos munka színvonalát.
Balaicz Zoltán alpolgármester,
a körzet önkormányzati képviselõje hozzátette: annak ellenére,
hogy az oktatási intézmények állami irányítás alá kerültek, a város
továbbra is fontosnak tartja az iskolák anyagi támogatását; az idei
költségvetésben 100 millió forintot
különítettek el erre a célra.
(Folytatás a 2. oldalon.)

GENEZIS ÉS ÖRÖK NÕ
NEMES LÁSZLÓ ÚJ ALKOTÁSAIBÓL NYÍLT TÁRLAT

 A nõ kétszer, a nõ hétszer, a nõ… végtelenszer. Az eredettõl
az örökkévalóságig, megannyi szerepben és szimbolikus jelentésben. A drámák örök fõszereplõje, a képzõmûvészeti alkotások örök modellje. Hol elérhetetlen múzsa, hol gondoskodó
anya, máskor démoni figura vagy épp ártatlan szûz.
– pP –
Nemes László festõmûvésznek Genezis címmel nyílt tárlata
a Keresztury VMK Gönczi Galériájában, és mint azt a cím is
sejteti, a születés, az eredet, s

végsõ soron maga a teremtés
ihlette legújabb, nagyméretû képeit. Illetve képsorozatait, hiszen Nemes László egy-egy témát soha nem egy festménybe
sûrít.
(Folytatás az 5. oldalon.)

valósuló eszközbeszerzésekkel
nagy tudású, kíméletes lélegeztetõgépek, multifunkciós monitorok,
klinikai és intenzív inkubátorok,
programozható infúziós pumpák
és digitális képalkotást elõsegítõ
diagnosztikai eszközök informatikai rendszerbe integrálva mûködnek. Ezzel segítve kis súllyal született koraszülötteket és súlyos állapotú újszülöttek gyógyítását,
gyógyulását.
Gárdos László hozzátette: az
informatikai rendszer részeként
elektronikus lázlapok biztosítják a
teljes körû hozzáférést az adott
beteg diagnosztikai paramétereihez (monitor, labor, képalkotás). A
lázlapon az egyedi azonosító alap-

ján, a legkisebb bejegyzéstõl
kezdve a legnagyobb beavatkozásig, az összes eseményt dokumentálni tudják. A világszínvonalú
mûszerpark várhatóan májustól
mûködik majd és a többi osztály
munkáját – például a diabéteszes
terhesek gondozását – is segíti.
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Közélet

SZELEKTÍVEN ÉS KÖRNYEZETTUDATOSAN

260 MILLIÓ FORINT A SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS KIBÕVÍTÉSÉRE
240 literes szelektív hulladékgyûjtõ edényt, valamint 60 konténert szereznek be, emellett informatikai korszerûsítést valósítanak meg. A polgármester fontosnak nevezte, hogy a város ökoprogramjához illeszkedõ
projektben a tudatformálásra is figyelmet fordítanak, ehhez kapcsolódóan rendezvényeket és
üzemlátogatásokat szerveznek. Hangsúlyozta:
fontos arról beszélni, mit
jelent a szelektív hulladékgyûjtés, mi történik
 A szelektív hulladékgyûjtés
eszközparkjának fejlesztésére
260 millió forintos támogatást
kapott Zalaegerszeg önkormányzata. Sajtótájékoztatón
mutatták be a nyertes projektet, ami a városi tulajdonú hulladékkezelõ cégnél valósul
meg azáltal, hogy olyan társasházi övezeteket vonnak be a
szelektív hulladékgyûjtésbe,
ahol ez eddig nem volt elérhetõ.

KORSZERÛ LABOR ÉPÜL

– AL –
Vigh László országgyûlési képviselõ kiemelte, a Földön élõ több
mint hétmilliárd ember miatt egyre
nagyobb a jelentõsége annak a
kérdésnek, hogy miként bánunk a
keletkezõ hulladékkal. Ezért jelentõs az elnyert támogatás, mely magasabb szintû hulladékkezelést
tesz lehetõvé korszerû technológiai eszközökkel. A települések élhetõsége érdekében nemcsak a
megfelelõ hulladékkezelés fontos,
hanem a lakossági hozzáállás is. A
projektben így gondot fordítanak a
széles körû szemléletformálásra is.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, a 260
millió forintos fejlesztéshez a Környezet és Energia Operatív Program pályázatán közel 247 millió
forintot nyert a város. A 95 százalékos támogatottságú projektben
két, mérlegelõrendszerrel ellátott
gyûjtõ- és egy konténeres jármûvet, 450–450 darab 120 illetve

(Folytatás az 1. oldalról.)
A beruházás részleteirõl és az
összehangolt, sokszereplõs munkáról Tarsoly Gabriella mûszaki
elõkészítõ és Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ, projektmenedzser is beszámolt. Elhangzott: az eredeti tervek szerint
szeptemberben szerették volna
átadni a labort, ám a beruházás
POLITIKAI

azzal a hulladékkal, amit szelektíven gyûjtenek. Hamarosan közzéteszik a közbeszerzési kiírást,
az új eszközöket várhatóan még
a nyárig beszerzik.
Gecse László, a Zala-Depo
Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta, 2003 óta végeznek szelektív hulladékgyûjtést Zalaegerszegen és 78 településen. Az elnyert támogatás minõségi elõrelépést jelent, ami hatékonyság
vonatkozásában is megjelenik azáltal, hogy a meglévõ jármûvekre
mérlegelõberendezéseket szerelnek. Ez lehetõvé teszi majd a
szelektív hulladékmennyiséggel
arányos számlázást, vagyis aki
többet gyûjt szelektíven, kevesebbet fizet, aki nem, többet. Beszélt arról, hogy az összes hulladék 10–12 százalékát gyûjtik be
jelenleg újrahasznosíthatóként,
de az unió elvárása 2020-ra már
50 százalék. A hulladékgazdálkodási rendszer bõvítése ezen
irányelv elérését segíti.

ját hozza el az iskolába. Remélik,
hogy az új, színvonalas terem sok
gyerekkel megszeretteti a természettudományos tantárgyakat,
mert a tapasztalatok alapján sajnos azt kell mondani, hogy a diákok nem eléggé motiváltak e terén. Remélik, hogy több fiatal érdeklõdését sikerül így felkelteni.
A vendégeket Szûcs Gergely
igazgató és Schneider János
igazgatóhelyettes kalauzolta a beruházási területen. Mint elmondták: az új labor nemcsak kölcseys
diákokat fogad majd, hiszen a pályázat értelmében 10 iskolát is
vendégül látnak, akiknek 300 órában lesz lehetõségük a speciális
oktatóterem adottságait kihasználni.

LEADTÁK AZ AJÁNLÓÍVEKET
A FIDESZ JELÖLTJEI HIVATALOSAN IS JELÖLTEK

 Zala megye 1-es számú, Zalaegerszeg központú választókerületében Vigh László hivatalosan is a Fidesz-KDNP országgyûlési
képviselõjelöltje lett. Az elmúlt hét elején a helyi választási irodának leadta az ajánlóíveket 1784 aláírással.
A képviselõjelölt a 2-es és 3-as
választókerület Fidesz-KDNP színeiben induló Manninger Jenõvel
és Cseresnyés Péterrel együtt tartott sajtótájékoztatóján elmondta:
a legfiatalabb ajánlója az ajánlószelvény gyûjtése napján töltötte
be a 18. életévét, a legidõsebb
aláíró pedig 103 éves, 1911-ben
született. Hozzátette: ilyen rövid
idõ alatt ennyi ajánlást még nem
gyûjtött a Fidesz.
Vigh László kifejtette: fontos az

a program, amit 2010-ben kezdett
el a kormány. Példaként említette,
hogy a korábbi kormányok nem
tudták három százalék alatt tartani
a költségvetési hiányt, és kikerült
Magyarország az európai uniós
kötelezettségszegési eljárás alól
is. S míg négy évvel ezelõtt 3,7
millió ember dolgozott hazánkban,
addig jelenleg több mint négymillióan vannak munkában. Szólt
még a gyed extra és a további rezsicsökkentés fontosságáról.

végsõ dátumát több ok miatt áprilisra módosították. Most már az
ütemterv szerint haladnak, így
nem egészen két hónap múlva
birtokba vehetik a diákok a felújított oktatótermet.
Pozsik Lajos, az iskola tanára,
a labor vezetõje elmondta: a beruházás a természettudományos
oktatás 21. századi modernizációHIRDETÉS

DÖNTÉSEKRÕL

 A város közgyûlése jóváhagyta, hogy 2014-ben az önkormányzati környezetvédelmi
alapban lévõ 4 millió 700 ezer
forintból az alábbiak valósuljanak meg.

Egy-egy millió forintot fordítanak közterületek tisztaságára, illegális hulladéklerakók felszámolására, illetve szennyvíz- és csapadékvízrendszerek szétválasztására. A Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítására 800 ezret,
zaj- és levegõtisztaság-védelemre
700 ezret vízvédelemre 450 ezret,
revitalizációs feladatok megvalósítására 400 ezret, környezettudatos nevelési módszerek terjesztésére 200 ezret, míg zöldfelületek
fejlesztésére 150 ezret.
***
A városi közgyûlés megválasztotta a Zalaegerszeg székhelyû
Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait:
dr. Pápai Ferencet, dr. Török Ferencet és dr. Ferenczi Csongort.
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Aktuális

A KEGYÚR MARADVÁNYAI SEGÍTSÉG AZ OTTHONI BETEGÁPOLÁSBAN
ÚJRATEMETÉSI SZERTARTÁS AZ ANDRÁSHIDAI TEMPLOMBAN
 Újratemették az andráshidai templom építtetõjét, „Fábián fia
Andrást”. Bár teljes bizonyossággal nem állítható, ahogy a födém felirata is jelzi „hitünk szerint" e kõ alatt a közel 800 évvel
ezelõtt élt kegyúr maradványaira leltek az Árpád-kori templomban. A sírt novemberben tárták fel rekonstrukciós munkák során.
– B. K. –
A megye egyik legrégebbi, XIII.
századbeli templomában a közelmúltban végzett felújítási munkák
során tárták fel a régészek az egykori kegyúr maradványait. A régi
szokások szerint a templomépíttetõt
az oltár alá temették. Ezért remélték

a régészek, hogy ezúttal is találnak
leletet, amikor az eredeti, anno „inkább galambház, mint templom”
méretû román stílusú épület oltárára
bukkantak.
– A templom felújítási munkálatainak elsõ üteme (falszigetelés, draincsövezés, vizesblokk-kialakítás, ablakok cseréje, mészkõ burkolat és a

TÖBB A DIPLOMÁS
ZALAEGERSZEG A NÉPSZÁMLÁLÁS TÜKRÉBEN

 A 2011-es népszámlálás adataival tartott tükröt a megyeszékhelyrõl Szekeres Jánosné, a Központi Statisztikai Hivatal zalai
képviselet vezetõje az Együtt Zalaegerszegért Egyesület Lokálpatrióta Klubjának vendégeként.
– B. K. –

szabad alkotni. Az idõ lesz az igazi mutató, és mindig a számok
Mint mondta, nagyon kedveli mögé is kell tekinteni az igazság
ezeket a kimutatásokat, de elha- megismeréséhez. A beérkezett
markodott véleményeket nem adatokat sokrétûen, sok területen
lehet felhasználni, és szintén sok
olyan összetevõ is van, melyet
csak ilyen felméréssel nem lehet
mérni, az inkább a szociológia feladata.
Az adatok sorát a népességszám alakulása nyitotta. Ebbõl kiderült, Zalaegerszeg lakossága
már nem éri el a 60 ezer fõs határt,
valamivel alatta marad. A megye-

FELOLVASÁS

POLITIKAI

 Országos kezdeményezéshez
csatlakozott a megye négy települése, amikoris február 21–22-én
felolvasó maratont tartottak. Zalaegerszegen, Nagykanizsán,
Keszthelyen és Zalaszabaron vállalkoztak az irodalom kedvelõi,
hogy elsõsorban Wass Albert mûveibõl olvasnak fel.
A cél elsõsorban a diákok megszólítása volt, de sok esetben inkább a felnõtt lakosságnál talált fogadókészségre a lehetõség. Az
irodalmi maraton gyorsan elterjedt, idén már hetedik alkalommal
rendezték meg.
Felvételünk a zalaegerszegi
helyszínen, a Páterdombi Közösségi Házban készült, ahol a Szent
László Diákkör és lelkes irodalom
kedvelõk, vettek részt.

kápolna megújítása) befejezõdött, s
ezt kapcsoltuk össze az újratemetési szertartással – mondta Zsombor
ferences testvér, a mise celebrálója.
– Illõnek gondoltuk, hogy méltó
módon helyezzük újra nyugalomba
a megbolygatott sírt rejtõ halott maradványait. Ezért készült az új faláda s a kõfödém. Az újratemetési
szertartás során a hívõk betekintést
nyerhettek a felújítási munkák állapotába. Reményeink szerint húsvétra vagy májusra újra birtokba vehetjük a megszépült épületet. Dr. Veres
András megyés püspök engedélyével Mindenszentek helyett Szent
Kereszt Felmagasztalása titulust és
ezzel új búcsúnapot kap a templom,
melynek központi helyére keresztikon kerül. Kibõvülnek a padsorok is, mivel örvendetes módon
elég sok hívõ látogatja a vasárnaponkénti istentiszteleteket, melyeknek átmenetileg az általános iskola
biztosít helyet. A továbbiakban a falazat felújítása mellett tetõhéjazatcserére és a román kori torony felújítására kerül sor, valamint a templom
környezetének rendezésére.
Az újratemetési szertartáson
részt vett Gyutai Csaba polgármester is.

székhely népessége egyébként az
1990-es években volt a legmagasabb, majd 2001-tõl gyûrûzött be
az országos tendencia, mely több
halálozást, mint születést jelent.
Ezzel együtt nõtt az aktívkorúakra
esõ eltartottak száma, valamint az
úgynevezett öregedési index,
mely adatot az egyre kevesebb
gyermekszületés is meghatározza. A házasságkötések száma
csökkent, egy háztartásban átlagosan 2,3 fõ él együtt. Iskolázottság tekintetében a korábbi (2001)
népszámlásához képest közel 8
százalékkal nõtt az érettségizettek, és közel 5 százalékkal a diplomások száma.
A lakások (kevesebb, mint 26
ezer) korösszetétele kedvezõ
adat, 18 százalékuk épült
1990–2011 között. Átlagosan 71
négyzetméteresek. Lakatlansági
szám viszonylag magas (9 százalék), de más városokhoz, illetve
falvakhoz viszonyítva szintén elfogadható arány. Kedvezõtlen statisztikát mutat a lakások fûtési
rendszere.
HIRDETÉS

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ, MEGEMELT ÖSSZEGEK

 Nincsenek könnyû helyzetben azok, akik súlyosan beteg hozzátartozójukat gondozzák nap mint nap. Sokan közülük munkájuk feladására kényszerülnek, és bevételi forrásként az ápolási
díj jöhet szóba. Az egész napos gondozás ugyanakkor sokba kerül. A hozzájuk hasonló családok támogatására vezette be a kormány januártól a kiemelt ápolási díjat.
– A. L. –
– Eddig is lehetett alap és emelt
összegû, valamint méltányossági
ápolási díjat igényelni. Ezeket a lehetõségeket bõvíti a 2014. január
elsejétõl bevezetett kiemelt ápolási
díj, továbbá változás az is, hogy
megemelték az emelt ápolási díj
összegét – mondja érdeklõdésünkre dr. Egyed Péter, a Zala Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának vezetõje. – A támogatások odaítélésében fontos kérdés a
jogosultság. Alanyi jogon ápolási
díjra – a jegyes kivételével – az a
hozzátartozó jogosult, aki tekintet
nélkül az életkorra súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év
alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. Hozzátartozónak minõsül
többek között az egyeneságbeli rokon, szülõ, gyermek, unoka, testvér,
a házastárs, a házastárs testvére illetve a testvér házastársa.
– Kinek állapítható meg a kiemelt ápolási díj?
– A kiemelt ápolási díj annak a
hozzátartozónak állapítható meg,
aki a legsúlyosabb egészségi kategóriába tartozó családtagja gondozását végzi. Az ilyen beteg segítség
nélkül önállóan nem képes étkezni,
tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet
használni, és lakáson belül segédeszközzel sem tud közlekedni. Ez
az „E" minõségi kategória, amit a
rehabilitációs bizottság állapít meg.
Fontos tudni, hogy ez nem az

Dr. Egyed Péter

egészségkárosodás mértékét, hanem az egészségi állapotot jelenti.
Tehát felnõttek esetében, akkor jár
a kiemelt ápolási díj, ha az ápoltat
„E” minõsítési kategóriába sorolják.
Ha az elõbb említett feltételek közül
legalább három egyidejûleg fennáll,
akkor az ápolt után csak az emelt
összegû ápolási díj igényelhetõ.
Gyermekek esetében akkor jár a
kiemelt ápolási díj, ha számukra
magasabb összegû családi pótlékot
folyósítanak a miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegség vagy fogyatékosság miatt.
– Hogyan kell igényelni?
– Az ápolást végzõ személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatalban, vagy a kormányablakban
kérelmet nyújt be a szükséges orvosi dokumentációkkal. Amennyiben

a komplex minõsítésre vonatkozó
okirat nem áll rendelkezésre, úgy az
orvosi dokumentumokat továbbítják
a Rehabilitációs Szakigazgatási
Szervhez, ahol a szükséges eljárást
lefolytatják, és eredményét megküldik a járási hivatalnak, amely ez
alapján elbírálja a jogosultságot.
– A díjak mértéke változott?
– Az ápolási díj alapösszege
nem változott, ez idén is havi bruttó
29.500 forint. Az emelt összegû ennek már a 150 százaléka, vagyis
44.250 forint. A kiemelt ápolási díj
pedig az alapösszeg 180 százaléka, azaz 53.100 forint. A méltányossági ápolási díj az alapösszeg 80
százaléka, vagyis 23.600 forint. Felhívnám a figyelmet, hogy a méltányossági ápolási díjat nem a járási
hivatalok állapítják meg, hanem a
települési önkormányzatok, ha rendeletet alkotnak errõl, ami azonban
nem kötelezõ.
Fontos tudni azt, hogy az ápolási díjakból tízszázalékos nyugdíjjárulékot vonnak le, ezért a folyósítás
ideje szolgálati idõnek minõsül. Az
ápolást végzõ személy részmunkaidõben, vagy otthon dolgozhat,
egyedül a heti negyvenórás fõállású
elfoglaltság nem megengedett. Ha
egyéb pénzbeli ellátásban részesül,
akkor ezek nem adódhatnak össze.
Ebben az esetben az ápolási díj a
megállapított összeg és az egyéb
pénzellátás összegének a különbözete. Ez biztosítja azt, hogy tényleg
csak azok részesüljenek ápolási díjban, akik idõs vagy beteg hozzátartozójukat otthon akarják ápolni.
Dr. Egyed Péter végül elmondta,
januárban mintegy 60 kérelem érkezett be kiemelt ápolási díjra a megyében, melyek többsége megfelelt
a feltételeknek.
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AGGÓDNAK A DÍSZ TÉRI PLATÁNOKÉRT SZÉPSÉG ÉS TEHETSÉG
CIVIL TANULMÁNY A FAÁLLOMÁNYRÓL

 Zalaegerszeg védett és nem védett köztéri – fõleg belvárosi –
fáinak jelenlegi állapota és jövõje került fókuszba a Zalaegerszegi
Városvédõ Egyesület és a Városesztétikai Társaság (VÁRTÁR)
legutóbbi ülésén a Göcseji Múzeumban. Czeglédy András, a városvédõk elnöke, és Németh Miklós volt fõkertész egy fotókkal
gazdagon illusztrált elõtanulmányt is készített, mely számba veszi a belváros faállományának változásait. Az anyagot az önkormányzat illetékeseinek is elküldik.
– pet –
Czeglédy András bevezetésképpen elmondta: ha közelebbrõl
megvizsgáljuk a belváros faállományát, akkor mind az életkort,
mind a fajtákat illetõen egy nagyon
vegyes kép rajzolódik ki. Egy-egy
régi, megdõlt fa vagy leszakadó ág
gyakran jelent problémát a lakos-

ságnak és az önkormányzatnak
egyaránt. Ugyanakkor a civilek
úgy érzik, hogy jó néhány esetben
indokolatlanul vágtak ki fákat. Elismerik, hogy a beavatkozások egy
része szükséges, ám a problémás
eseteket nem mindig kivágással
lehet csak megoldani. Az sem biztos, hogy egy-egy beruházás kapcsán fel kell áldozni egészséges
fákat, csak azért mert azok a tervrajz szerint útban vannak – fogalmazott.
A városvédõ egyesület vetítettképes, virtuális belvárosi sétája
során kiderült: bõven van mit
számba venni és értékelni. Ha
ugyanis a Göcseji Múzeumtól elindulva, a Kazinczy, Széchenyi té-

ISKOLAVÁRÓ
Meghívó
A LISZT FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA
PEDAGÓGUSAI SZERETETTEL
VÁRJÁK
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OSZTÁLYOSOKAT
ÉS SZÜLEIKET

2014.

MÁRCIUS

SZOMBATON

9

1-JÉN,

ÓRÁRA

AZ ISKOLAVÁRÓPROGRAMOKRA.

ren és a Kossuth utcán a kórház
felé haladva, majd a Kosztolányi út
felé fordulva teszünk egy kört, azt
látjuk, hogy gazdag és változatos,
hol egy kicsit unalmas, hol pedig
hiányos vagy elhanyagolt képet
mutat a faállomány.
A civilek pozitív példaként említették a múzeum elõtti platánfa környékének rendbetételét. Néhány,

az elõzõ években történt fakivágással viszont egyáltalán nem értenek egyet. Ma sem világos számukra, hogy a polgármesteri hivatal elõtt, a kerékpárút építésekor
miért került kivágásra egy régi vadgesztenyefa. Elszomorítónak találják a nyári, Kovács Károly téri fakivágásokat, illetve hogy szintén a
kerékpárút-bõvítés miatt megszûnt
a Kossuth utca végének díszalmafasora. Többen felvetették, hogy a
Béke ligetben, a vasúti töltés mellett kivágott zöldeket is pótolni kellene.
Az elnök szerint komoly aggodalomra ad okot a Dísz tér tervezett átépítése is, hiszen négy platánfát terveznek kivágni, ami jelentõsen módosítaná – kopárrá tenné
– az egész tér és környezete látványát.
Németh Miklós a látottakhoz
POLITIKAI

hozzátette: jelenleg gazdag a város faállománya, ám az éghajlatváltozásra oda kell figyelni. Fel kell
készülni a szárazabb, melegebb
idõszakokra, és adott esetben ehhez alkalmazkodó fafajtákat kell
ültetni. Szerinte egy fát megmenteni annyi, mint a betegségén javítani, és életben tartani ameddig
csak lehet. A fák megvédése pedig
arról szól, hogy az aszálytól, kártevõktõl védjük a növényeket.
Egészséges fák esetében bõven
elég az odafigyelés, az óvás. A
nyugalmazott fõkertész szerint
szükséges a lakosság tájékoztatása is, hiszen sokan nem figyelnek
oda a meglévõ értékekre, vagy
nem tudják, hogy milyen adottságokkal rendelkezik egyegy újonnan ültetett fa.
Fontos az is, hogy az
esetleges kivágásokról
idõben értesüljön a közvélemény.
Dékány Endre önkormányzati képviselõ az
elhangzottakra reagálva
elmondta: egy sokszereplõs játékról van szó,
hiszen a lakosságot, az
önkormányzatot, az intézményeket és a szakembereket egyaránt foglalkoztatja a város faállománya. Nem véletlen,
hogy több évre szóló
zöldstratégiája van a városnak. Szerinte a zöldfelületek óvására, bõvítésére mindig jut pénz, de néha
valóban nem elegendõ. Fontosnak
érzi, hogy legyen gazdája az
egyes problémáknak, és szakmai
döntések szülessenek. A cél az,
hogy a kivágott fákat minden esetben pótolják, annál is inkább mert
minden szereplõnek az az érdeke,
hogy szebbé, jobbá tegye a környezetet.
Horváth Zsuzsanna, a Városgazdálkodási Kft. fõkertésze a civilek kérdésére válaszolva elmondta: 2010-ben készült egy fakataszter, ám azóta nem volt pénz és kapacitás az aktualizálásra. Ebben
csak fasorokat említenek, az
egyes fák külön nincsenek lajstromozva. Czeglédy András azt javasolta, hogy készüljön egy részletes
értéknyilvántartás, így a problémás
egyedekre hatékonyabb figyelmet
lehetne a jövõben fordítani.
HIRDETÉS

PAP LUJZA A SZÍNHÁZBARÁT KÖRBEN

 Szépség, tehetség, szerénység, báj, finomság találkozik
Pap Lujza személyiségében. A
színmûvész 18 éve tagja a zalaegerszegi teátrumnak, 2013-ban
érdemelte ki a Domján Edit díjat. Pályájáról, eddigi életútjáról
beszélgettek vele a Színházbarát Kör tagjai.
– B. K. –
„Kislányom, neked színésznek
kell lenned” – hallhatta már gyerekkorától. Nõvére, aki ezen az úton
elõtte járt, szintén inspirálta. Aztán
filigrán alkatához társuló cérnácska hangja miatt került zavarba a
felvételin, s bár végül hangja erejét
is volt módja megmutatni, nem sikerült a tûzkeresztség. Kétszeri
nekifutás után, a protekciót elutasítva, a fõiskola helyett a hosszabb
út várt rá, míg végül elérte a színmûvész titulust.
Tehetségét már diák színjátszó
korában kiszúrta a Helikon Fesztivál zsûrije, ahol külön az õ elismerésére, a helyszínen hoztak létre
egy díjat. A további évek sem szûkölködtek sem szerepekben, sem
elismerésekben. Eddig 50 darabban láthatta a közönség. A Hevesi
Sándor Színház mellett a budapesti Stúdió K, illetve a Thália vendégmûvészeként. Kisfilmek mellett
eddig egyetlen nagy filmben szerepelt (Régimódi történet). A zalaegerszegi társulatnak õ az egyetlen tagja, mely minden helyben elérhetõ elismerést megkapott már
(Máriáss-díj két alkalommal, Közönségdíj, Forgách-gyûrû, Színházbarátok Körének elismerése).
Tavaly év végén pedig az összes

Pap Lujza

vidéki színház minden elõadását
alapul véve, a legjobb alakításért
járó Domján Edit-díjat is neki ítélték – hangzott el többek között
Iványi Ildikó, a Színházbarátok Köre vezetõje kérdéseire válaszolva.
Azt is elárulta, baj vagy nem, de
nincs színész példaképe, ahogy
szerepálma sem. Annak örül, amilyen szerepet éppen kap. A rendezõk utasításait elfogadja, bár elõfordul, hogy a végén beleviszi a
darabba a saját elképzelését is –
tette hozzá.
Eddigi pályája legkedvesebb
idõszaka Bereményi Géza és Bagó Bertalan nevéhez kötõdik. Mint
mondja, fontos a szakmai és
anyagi biztonság. Az élet negatívumai között egyet említett, hogy
a mûvészeti élet sem tudja
teljesen kizárni a politikát.
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A „NÉPIES” MINDIG ÉRTÉKES?
TÉVKÉPZETEK A NÉPMÛVÉSZETRÕL – MARX MÁRIÁVAL

 Minden évszaknak megvan a maga néprajzi hagyománya. A
mostaninak a farsang, lassan pedig kezdõdik a böjti idõszak.
Marx Máriával, a Göcseji Múzeum etnográfusával most mégsem
az ilyenkor szokásos tradíciókat elevenítettük fel. Sokkal inkább
a köztudatban élõ tévképzetekrõl, a média felelõsségérõl és a
használható népmûvészet lehetõségeirõl beszélgettünk.
pP –
A néprajzkutató szerint a sajtónak hatalmas szerepe van abban,
hogy milyen kép rajzolódik ki a
hétköznapi emberekben a népmûvészetrõl, népszokásokról. Sajnos
egyre inkább azt tapasztalja, hogy
az újságíróknak – legyen szó helyi
vagy országos, írott vagy elektronikus médiumról – sokszor egyszerûbb elõvenni valamilyen néphagyományhoz kötõdõ, egyszerûen megfogalmazható, és gyorsan befogadható témát. Márpedig
a népmûvészetet nem lehet gyorsan megemészteni – mondja.
– Persze önmagában nem azzal van a baj, hogy az emberek
érdeklõdnek a népmûvészet
iránt, hiszen ez összességében
örömteli. A gond az, hogy egyre
több közhely születik a téma kapcsán. Ugyanakkor fontos gondo-

latok nem jutnak el a közvéleményhez, más jelenségeket pedig túlmisztifikálnak. Manapság
pedig az is megfigyelhetõ, hogy a
népi kultúra – a focihoz és a politikához hasonlóan – valami olyan
dologgá vált, amihez mindenki
ért. „Városi ember ne mondja
meg nekem…!”
Az etnográfus néhány konkrét tévképzetet is említett. Sokan keresik fel azzal, hogy
mondjon vagy mutasson valamilyen tipikusan zalai vagy göcseji népszokást, viseletet vagy díszítésmódot, hiszen Göcsej elzárt vidék, ezért lennie kell
ilyennek. A helyzet, hogy a tárgyi kultúrában nincs ilyen jellegû specialitás. Ennek okát õ is
sokáig kutatta.
– Arra jutottam, hogy a magyarázat részben Zala társadalmi
összetételében keresendõ. Fõleg

elszegényedett kisnemesek éltek
itt, akik sokkal inkább a polgári réteg szokásait, öltözködési stílusát
igyekeztek átvenni, és nem a parasztságét. Nem alakult ki tehát
olyan hangsúlyos paraszti kultúra,
ami sajátos díszítõmûvészetet
vagy szokásokat eredményezetett
volna.
Ami az elzártságot illeti: igaz,
hogy Göcsej viszonylag elzárt terület volt még a 19. században is.
A rossz talaj miatt a gabonakonjunktúra hatása kevésbé érzõdött
az itt lakók anyagi viszonyain. Az
elzártság miatt kevesebb közvetlen hatás érte a térséget, s talán
az igény sem alakult ki arra, hogy
új technikákat, díszítõmintákat vegyenek át.
Marx Mária szerint az az elképzelés sem helytálló, hogy minden
népmûvészeti tárgy csak értékes
lehet, ha régi. A korabeli emberek
is készítettek giccses, csicsás darabokat. Nem kell átesnünk a ló
túlsó oldalára, és csak azért értékesnek tüntetni fel valamit, mert az
a népi kultúrából származik. Itt is
fel kell ismerni, hogy mi az érték
és mi nem.

Régi és új kerámiák – ne csak hagyományos, használható is legyen!
– Nem jó, ha a népmûvészet
valamiféle konzervált állapottá válik. Nem nézhet ki minden úgy,
mint 100 éve. Élõnek, ma is használhatónak és tisztíthatónak kell
lennie. Olyan tárgyakra (edényekre, hímzésekre, csipkére stb.) van
szükség, amit a ma embere is szívesen megvásárol, elérhetõ áron.
Ehhez persze óriási változásra
lenne szükség a népi iparmûvészeti alkotások szakmai minõsítése terén. Sajnos, amíg a zsûrizés
szabályai nem enyhülnek, amíg

nem fogadják el azt, hogy a különbözõ tájegységek mintakincsei fellazulnak, illetve hogy új anyagok,
új technikák kerülnek használatba,
addig nehéz lesz bármin is változtatni.
A néprajzkutató pozitív példaként említette a zenét, ahol csodálatos és minõségi módon tud ötvözõdni az autentikus népzene a
modern hangzásokkal, vagy akár
a klasszikus zenével és a jazzel.
Mindenki megtalálhatja a neki tetszõ elõadót vagy stílust. Valami

ilyesminek kellene történnie a tárgyi kultúra terén is.
Szerinte, ha a zsûrizés szabályai nem változnak, elõbb-utóbb a
formatervezõk, dizájnerek világából érkezik majd meg a változás.
Rájuk ugyanis nem vonatkoznak
ezek a szigorú szabályok, és bizonyos tendenciák, kísérletek már
most is megfigyelhetõk. Sokan
próbálják a népmûvészet motívumait beemelni a formatervezésbe,
így hozva létre hordható és szép
darabokat.

A PÉNZ ÉS SZERELEM HÁLÓJÁBAN GENEZIS ÉS ÖRÖK NÕ

SZÉP ERNÕ VÕLEGÉNY CÍMÛ KOMÉDIÁJÁNAK BEMUTATÓJÁRÓL
 Szép Ernõ 1922-ben Võlegény címmel írott, színpadi szerzõként nem a legrangosabb és legismertebb darabjának szervezõelvéül – az irodalmi mûvekben már közhelynek számító téma – a
pénz és/vagy szerelem kettõsének „küzdelmét” választotta.
– Szemes Béla –
Az ember létének e két nélkülözhetetlen „kellékéhez” való viszonyulás indukálja a mû sajátos cselekményét, határozza meg életre keltett figuráinak tetteit és karakterét. Többségében olyan hús-vér alakokat teremt, akik anyagiakban szûkölködnek, egzisztenciájuk kétséges, ezért
mindennapi cselekedeteiket a pénz
megszerzésére irányuló törekvésük
motiválja.

Noha a fõmotívumon kívül az
írott darab több jelentésréteget foglal
magában, az egerszegi elõadást
rendezõ Naszlady Éva – kisebb
hangsúlyeltolódásokkal koncepciójában – alapvetõen Szép Ernõ drámájának originális üzenetét közvetítette. Interpretációjában fajsúlyosabb szerepet kapott a pénz uralásának vagy hiányának kidomborítása, s igaz, a színpadon az érte való
küzdelem vált dominánssá, ügyes
befejezésnek bizonyult a sarokban

Tagadhatatlan, hogy Szép Ernõ
drámájának világában felértékelõdik
a pénznek az ember életét meghatározó funkciója. Ezért a darabban a
meggazdagodás legfõbb garanciáját
Rudi, a fogász számára a busás hozománnyal kecsegtetõ házasság jelentheti. Az abszurd helyzetkomikumokkal teli elsõ felvonást követõen a fogászt férjének kiszemelõ
lány szakít elõször a pénz mindenhatóságának illúziójával – „Hát mi
az a pénz, hát nem lehet azt a mocskos pénzt elfelejteni. Minek magának az a pénz.” –, és fogalmazza
meg élete célját: „Én nem tudok
ezen a világon semmit, csak boldog
akartam lenni.” Kornél elszántsága,
alázatossága és feltétel nélküli odaadása megtöri Rudi elutasító „ellenállását”, aki a végkifejletben már maga esedezik a – közben egy gazdag
ember kényeztetését birtokló – lány
szerelméért…

némán meghúzódó Édes Baba sokat sejtetõ, groteszk mosolya. A darab alapkonfliktusának megtartása
(kiemelése) az elõadás gyengeségeit is felerõsítette. Dramaturgiailag
ügyesen sûrítette a rendezõ a három felvonásnyi darabot két részre.
A nézõtéren fellépõ táncosnõk alakítása áthidalta a felvonások közti szünetet. Az intenzív színészi mozgások ellenére idõnként „tartalmatlanná”, a jelenetek egy része öncélúvá
vált. A hiátusok kitöltésére „bedobott” gegek és mókás jelenetek szerepe és hatása csak részlegesnek
bizonyult. A rendezõi koncepció
hangsúlyeltolódásából eredeztethetõen erõtlennek éreztük a szerelmi
szál kibontását, pedig az események csúcspontját (az érzelmi meghittség hiányának ellenére is) a fogász szobájában történtek jelentették.
Az elõadást érintõ észrevéte-

leinkkel egyetemben feltétlenül érdemes kiemelnünk Tihanyi Ildikó találó és ízléses díszletét és jelmezeit,
amelyek tökéletesen illeszkedtek a
darab múlt század eleji hangulatához.
A színészi alakítások közül
Besenczi Árpád (Papa) profizmusa
nagymértékben az elõadás elõnyére
vált. Nyelvi fordulataival, metakommunikációjával, egyáltalán színpadi
jelenlétével gyakran átlendítette a
holtponton az elõadás ritmusának
hullámvölgyeit. Ecsedi Erzsébetnek
az Anya szerepében nyújtott játékát
ezúttal a darabbeli karakterrel való
azonosulás miatt idegenebbnek
éreztük. Kovács Olga (Kornél) jó érzékkel jelenítette meg a „rámenõs”
szegény szerelmes lány és a gazdag úr mellett magabiztos nagyúri
dáma, majd a szerelméhez visszatalált menyasszony figurája közötti váltásokat. Morálisan Mihály – Péter
Rudi fogásza ment át a legnagyobb
fejlõdésen – hiteles szerepformálásával a nagyvárosi, bohém fiatalember võlegénnyé érésének folyamatát
mutatta meg számunkra.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Egy jelenség annyira tud hatni
rá, annyira képes elmélyülni benne, hogy újabb és újabb lehetõségek, ötletek, variációk tárulnak fel
elõtte.
Az utóbbi évben épp egy töredékes nõalakban merült el. Ezzel
együtt pedig a nõ szimbolikus jelentését járta körbe, és festette különbözõ hangulatú vásznakra.
Anya, nõ, lány, születés: hol nagyvárosi szürkeségnek tûnõ, sötét
tónusú, piszkos háttérrel, hol pedig szürreális álomnak tetszõ sárgás, zöldes árnyalatokból kibontakozva.
Ahogy a tárlatot megnyitó
Novotny Tihamér mûvészeti író
mondta: a Genezis-sorozatban az
eredetet, vagyis az örök Éva archetípusát jeleníti meg az alkotó.
Az akt, a nõalak pedig a létre való
mûvészi rákérdezésként is értelmezhetõ.
Nemes László a kiállítással kapcsolatban elmondta: nagy öröm
megrendezni ezt a mostani tárlatot,
hiszen egy mûvésznek a mûterme
a munkahelye, ám a kiállítótérben
dõl el, hogy van-e értelme és érté-

„Mindenre van megoldás!”
N
N

N
N
N
N

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos
dokumentumok,
jelentések elkészítése
Szaktanácsadás
Mindennem û hulladékok
gyûjtése, szállítása,
ártalmatlanítása

ke annak, amit hosszú munkával
megvalósított. Ahhoz, hogy egy alkotó valódi mûvésszé váljon szükség van egy miliõre, vagyis egy
olyan közegre, ahol dialógus zajlik
közönség a mûvész között.
A március 14-ig látogatható ki-

állításon a nagyméretû képek mellett festett posztamensek is színesítik a látványt, és az eredet jelentését is, hiszen a nõalak így nemcsak a sík felületen, hanem a három dimenziós térben is megvalósítja küldetését.
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Városháza
JAVASLAT BENYÚJTHATÓ
„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS
„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEKRE

OTP-MOL BOZSIK-PROGRAM 2. TEREMLABDARÚGÓ-FESZTIVÁL
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKÁBAN
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 9.00–17.00

Kiemelt ajánlataink az új évre:
Magyar Turizmus Kártya 2014. február 28-ig 20% kedvezménnyel vásárolható meg a 2013-as Hungary Card Plus szelvényfüzet hátlapjának leadásával.

2014. február 15-én, szombaton több mint 150 gyermek részvételével egész napos, nagyszabású teremlabdarúgó-fesztivált
rendezett a Csácsbozsok–Nemesapáti Sportegyesület az U–11;
U–9; és U–7-es korosztály számára. A rendezvényt Zalaegerszeg
polgármestere, Gyutai Csaba nyitotta meg, kiemelve a gyermeksport fontosságát és nevelõ hatását. Szavaiban kitért a nem
régóta – 2013. szeptemberétõl – mûködõ intézményi és egyesületi Bozsik-program kiváló mûködésére is, sok sikert kívánva a folytatáshoz.

Hungary Card Basic 2014
3.810 Ft helyett
Hungary Card Standard 2014
6.350 Ft helyett
Hungary Card Plus 2014
9.970 Ft helyett
Zalaegerszegi képeslapok
Mészáros T. László: Magyarország Európában
13.790 Ft helyett
Mészáros T. László: Zalaegerszeg vagy Zala falinaptár
Németh József: Egerszegi örökség
Prikryl József: A dödölle

3.050 Ft
5.080 Ft
7.975 Ft
70 Ft-tól
5.000 Ft
1.500 Ft
3.080 Ft
3.990 Ft

Kínálatunk megtekinthetõ és megvásárolható hétköznapokon
9.00–17.00 óra között. Irodánkban tájékozódhatnak városunk, megyénk és hazánk turisztikai kínálatáról. Ingyenes és megvásárolható kiadványokkal, térképekkel, útikönyvekkel, ajándéktárgyakkal
várjuk a hozzánk betérõket.

ÖRÖM KÖR A JÓZSEF ATTILA
VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN
 A Landorhegyi úti könyvtárban március 3-án (hétfõn) 17.00
órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk.
„Nõbõl is megárt a nagymama” címmel beszélgetõs találkozón
vehetnek részt a szülõk és a nagyszülõk, a rendezvény vendége
ezúttal Pataki Éva forgatókönyvíró, író lesz.
Közben a legkisebbeknek „Bóbita” címmel mozgásos, mondókás foglalkozást tart Horváth-Rashed Piroska gyógytornász.
A nagyobbacskák A kerek kõ címû mesét hallgathatják meg
Hardi Edina tolmácsolásában, majd a gyerekek tátogó bábokat készíthetnek, és a szalvétatechnika fortélyait is elsajátíthatják.
„Minden hónap elsõ hétfõjén összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit…”

Kultúrházak éjjel-nappal

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének 32/2004.
(IX. 24.) önkormányzati rendelete szabályozza a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelkezései
között a „Zalaegerszeg Város Díszpolgára" és a „Pro Urbe
Zalaegerszeg” kitüntetõ címek odaítélésének feltételeit.
A rendelet értelmében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” legmagasabb helyi
elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhatja azon személyek számára, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel
hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is
megtisztelhetõ.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek,
érdekképviseleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes
indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím
adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a
sport- és a közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas
színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi
életének fejlõdéséhez.
E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai
szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá
legalább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A díjak adományozására vonatkozó javaslatot indokolással ellátva 2014. március 10. napjáig beérkezõleg kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályára (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.; e-mail cím: onkorm@ph.zalaegerszeg.hu).
A javaslatok elbírálására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2014. április 17-i ülésén kerül sor.

CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS FIÓKKÖNYVTÁR
Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3. Telefon: 30/407-8266

2014. MÁRCIUS 1. SZOMBAT
f
f
f
f
f
f
f
f
f

Ovis jazz-balett – bemutató foglalkozás
Helikon Társastáncklub – nyilvános próba
Könyvvásár
Gyermekrajz-kiállítás megnyitó
Harisnyás pipik – zenés, interaktív mûsor gyerekeknek
Baba-mama Klub nyitott foglalkozása
Jelmezes hoki gyerekeknek a tornateremben
Kangoo fitnesz felnõtteknek
Fitfight küzdõsportalapokra épített fitneszirányzat, nõknek
és férfiaknak is ajánlott edzésforma
16.30 óra f Zenebölcsi foglalkozás
Folyamatos foglalkozások 14 órától:
f Kézmûves-foglalkozások (állatfigurák készítése különbözõ
technikákkal)
f Ingyenes könyvtári beiratkozás
f Foltbûvölõk nyitott mûhely foglalkozása
f Kiállítás a Kertvárosi Nyugdíjasklub alkotásaiból,
kézimunka a klub tagjaival
f Látványmakettezés, minimakett-kiállítás, papírrepülõk
készítése
f Teaház, fánk és pogácsa
f Pingpong, csocsó

9.30 óra
10.00 óra
13.30 óra
14.00 óra
15.00 óra
16.00 óra
16.00 óra
16.00 óra
17.00 óra

19.00 óra

21.00 óra

FEBRUÁR 28. PÉNTEK
14.30

Farsangi karnevál „fánkkal ízesítve"
az Évgyûrûk Nyugdíjasklub kínálatával

MÁRCIUS 1. SZOMBAT
9.00–10.00

f

10.00–13.00

f

9.00–12.00
10.00–11.00

f
f

19.00 órától

f

Amit még nem tudunk a farsangról
– filmvetítés a könyvtárban
Álarckészítés velencei mintára
– kézmûvesség kicsiknek, nagyoknak
Ruhabörze, játékbörze a Baba-mama Klub szervezésében
Az Évgyûrûk Nyugdíjasklub élete képekben
– powerpoint-bemutató
Retro Start-bál a tornacsarnokban

ANDRÁSHIDAI MÛVELÕDÉSI HÁZ
Zalaegerszeg, Iskola utca 1. Telefon: 30/401-0650

FEBRUÁR 28. PÉNTEK 18 ÓRA
f Andráshidai Borbarát Kör foglalkozása
f Gazd'asszony Klub összejövetele
f Kiállítás Noé Eszter munkáiból

MÁRCIUS 1. SZOMBAT 18 ÓRA

f Szélrózsa Tánckör 5 éves jubileumi rendezvénye
f „Haláltánc” – Németh Miklós grafikusmûvész kiállításVendégek: Penderülj Táncmûhely, „Igazgyöngy" Hamegnyitója. A kiállított rajzokat Francois Villon azonos
gyományõrzõ Egyesület, Baki Pántlika Néptánccsocímû balladája Faludy György átköltésében ihlette.
port, Ákovita Népzenekar
f HARD CHORDS-koncert
f Zeg-Jam kötetlen örömzenélés, ahol kortól, zenei képzettZVMKK Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
ségtõl, stílustól függetlenül találkozhatnak és muzsikálhatMûvelõdési Ház f telefon: 92/511-210, 92/511-215, 92/549-409
nak egymással zeneszeretõ emberek. Dob és hangosítás lesz.
E-mail: titkarsag@zvmkk.hu f web: www.zvmkk.hu f Facebook
Várjuk az érdeklõdõket!
Könyvtár f 92/511-402 f konyvtar@zvmkk.hu f www.zvmkk.hu/konyvtar
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Sport

NEM SÜLLYEDT EL A ZÁSZLÓSHAJÓ BÍZNAK A JÓ FOLYTATÁSBAN
MEGEGYEZÉS A ZTE FC ÜGYÉBEN

 Ha a huszonnegyedik órában is, de végre múlt csütörtökön aláírásra
került az a szerzõdés, mely megteremti a lehetõséget az egerszegi futball zászlóshajójának, reprezentáns klubjának továbbélésére.
Nagy Ferenc, a ZTE Zrt. vezérigazgatója, többségi tulajdonosa a
klub honlapján nyilatkozott a történtekrõl:
„Tájékoztatom a klub szimpatizánsait, szurkolóit, hogy a Zalaegerszeg MJV által feltételként
szabott, részvényvásárlásra vonatkozó elõszerzõdés – a szükséges
pontosításokat követõen – ma délelõtt a felek által aláírásra került.
Ezzel lehetõvé válik, hogy a
közgyûlési határozatban megszavazott 50 millió forint átutalása
megtörténjen, illetve a végleges
többségi tulajdon megszerzésére
irányuló részvény adásvételi szerzõdés megkötésre kerüljön."
Gyutai Csaba polgármester sajtóközleményben erõsítette meg a
megállapodás tényét.
„Zalaegerszeg önkormányzata
a város sportéletének legnagyobb
támogatójaként az egyéni sportolók segítése mellett mindig fontosnak tartotta a helyi egyesületek
mûködésének biztonságát is. Ezért
éreztünk felelõsséget a megszûnés végsõ határára jutott ZTE
FC-ért is. Mert a klub több mint 90
éves hagyománya kötelez bennünket. Mi nem hagyhattuk cserben
azt a mintegy 550 fiatalt, akik az
egyesületben sportolnak, a zalai,
zalaegerszegi kötõdésû játékosokat és edzõket, akik a nehézségek
ellenére kitartottak, a legendákat,

akik pályafutásuk során sikeresen
és hûségesen dolgoztak érte és
természetesen azt a több ezer
szurkolót, akik számára nemcsak
kikapcsolódást, de számtalan élményt, sok örömet szereztek a
ZTE mérkõzései. Akik büszkén vallották, hogy Zalaegerszeg a legszebb város, a mi csapatunk a legjobb csapat. Fontosnak tartottuk
tenni érte, hogy megint így legyen,
hogy a ZTE-család megmaradjon
és tovább gyarapodjék.
Ezért kínáltunk segítséget a
rendkívül nehéz helyzetbe került
klubnak és ezért örülünk, hogy
hosszas gondolkodás után Nagy
Ferenc elnök úr elfogadta feltételeinket. Így örömmel jelentjük be,
hogy a mai napon mindkét fél aláírta azt a szerzõdést, melynek eredményeként egy új formában, megújult vezetéssel mûködõ és folytonos önkormányzati felügyelettel
gazdálkodó ZTE FC szolgálhatja
majd minden sportolni vágyó és futballbarát örömét, és ér el remélhetõleg a korábbiakhoz hasonló sikereket, ad a magyar labdarúgásnak
újabb kiváló, helyi nevelésû játékosokat.
A hagyomány tovább él, hajrá
ZTE!"
***
– Megmenekült az egerszegi foci – kommentálta a döntést
Vlaszák Géza, a ZTE kapusa. –

BAJNOKI NYITÁNY ELÕTT

Az önkormányzat mentõövet dobott a klubnak. Lehetõség van a
talpra állásra, de roppant nehéz
idõszak következik. Mûködtetni kell
a klubot, miközben az adósságot is
törleszteni kell. A megegyezéssel
van jövõje az egerszegi focinak.
– Örülünk a megegyezésnek –
hangoztatta Simonfalvi Gábor, a
ZTE csapatkapitánya. – Örömünk akkor lesz teljes, ha a számlánkon megjelenik az elmaradt fizetés. Az egyik legnehezebb felkészülésen vagyunk túl. A csapat
óriási veszteséggel maradt talpon,
9 játékos távozott. Köztük meghatározó emberek. Nehéz tavasz
elõtt állunk.
Péter Zoltán, a ZTE egykori
válogatott játékosa: – Nagyon
vártam már erre a hírre. A ZTE-nél
nevelkedtem, nagy fájdalmat jelentett volna, ha a klubbal valami
visszafordíthatatlan rossz történik.
Úgy tudom, ha nem egyeznek meg
a felek, a ZTE nem kap licencet, és
visszaminõsítik a megyei elsõ osztályba.

ZALAEGERSZEGEN, KASZAHÁZI FENNSÍKON, Rózsavölgyi utcában, kertvárosi lakóövezetben 808 m2
nagyságú, víz, szennyvíz,
villany, telefon közmûvekkel ellátott telek eladó. Az
utcában közvilágítás van,
aszfaltozott út várhatóan ez
évben elkészül.

IRÁNYÁR 6.000.000 FT.
ÉRDEKLÕDNI
06-30/348-1488-as
telefonon lehet.

TAVASZI RAJT ELÕTT AZ ANDRÁSHIDA

 A második helyrõl várja a tavaszi idény rajtját az NB III Nyugati
csoportjában szereplõ Tarr Sprint Andráshida SC labdarúgócsapata. Az egerszegi együttes várakozáson felül szerepelt az õsz
során, egy hasonlóan sikeres tavasz esetén még bármi megtörténhet.
– A betervezett munkát elvégeztük – hangoztatta Dobos Sándor, a
csapat edzõje. – Az idõjárás is kegyes volt hozzánk, az enyhe télben
lehetett dolgozni. Az edzõmérkõzések képe pozitív, csapatunk stabil.
Azt kaptam vissza a gyakorlómérkõzések során, amit vártam. Tudunk mire építkezni a tavasz során.
A játékosok fegyelmezetten, lelkesen dolgoztak. Az edzõmérkõzéseken inkább a játékra fektettük a
hangsúlyt, nem az eredmény volt
fontos számunkra.
– Mit kell gyakorolni a bajnoki
rajtig, és mi az, ami már jól
megy?
– A pontrúgások védése terén
van még gyakorolnivalónk, fontos
számunkra, hogy a rögzített helyzetek után se kerüljünk zavarba.
Amiben viszont már szinte topon
vagyunk, az a csapat fizikai állapota. A jó fizikai állapot a siker alapja.
Õsszel is többször fordítottunk a
hajrában.
– Második helyrõl várják a tavaszt, milyen elképzeléssel vágnak neki a bajnokság második
felének?
– Akárcsak az õsz során, tavasszal is a maximumra törekszünk. Nem fogjuk vissza magunkat. Ellenlábasaink közül a Budaörs
erõsített, és ifj. Albert Flórián lett az
edzõ, aki a Fradi kettõbõl vitt játékosokat. A BKV Elõre és a Csepel
is igazolt labdarúgókat. Náluk is cél
az NB II. Az éllovas Csákvár csapata sem gyengült. Nehéz tavaszra

GONDOKKAL TELI FELKÉSZÜLÉS UTÁN A ZTE
 Viharos, gondokkal teli felkészülésen van túl a ZTE labdarúgócsapata. A téli szünet alatt a lenni, vagy nem lenni? kérdésre kellett megkeresni a választ. A kék-fehérek az 5. helyrõl várják a tavaszt az NB II-ben, a helyezés megtartása bravúrnak számítana.
A téli szünetben 10 játékos távozott, és helyükre csak az utolsó
napokban érkezett három fiatal labdarúgó.
– Felkészülésünk jó
50 százalékosra sikerült
– kezdte mondandóját
Lendvai Miklós, a csapat
vezetõedzõje. – A ZTE
szurkolóinak nem kell
részleteznem,
hogy
miért. A csapat a kondicionális munka nagy részét elvégezte, de más
területen nagy a lemaradásunk.
Nagyon nem jó, hogy így állunk.
Nincs más hátra, menet közben
kell utolérni magunkat.
– Az önkormányzat és Nagy
Ferenc közötti megállapodás
okozott valamilyen megnyugvást?
– Természetesen oldódott a feszültség a fiúkban. Az a bizonyos
húr már nagyon túl volt feszítve.
Nehéz volt ilyen körülmények között dolgozni. A megoldásig vezetõ
úton félinformációk, pletykák csak
fokozták a feszültséget. Egy kicsit
késõn, de megszületett a megállapodás.
– Tíz játékos távozott, mindössze három érkezett. Ennek
tükrében mire lehet képes a ZTE
a tavasz során?
– Az adott lehetõségeinkbõl
megpróbáljuk a legtöbbet kihozni.
Kevesen vagyunk, de ha mindenki
egészséges, van egy jó kezdõ tizenegyünk. Fiatalok csatlakoztak hozzánk az utánpótlástól, akik még nem
tudnak meghatározó szerepet vállalni. Bontogatják már „szárnyaikat”,
de egy kis idõ még kell, hogy be lehessen dobni õket a mély vízbe.
– Milyen a három új igazolt
labdarúgó?
– Vittmant nem kell bemutatni a
ZTE-szurkolóknak, saját nevelésû

labdarúgónk. Remélem,
tavasszal nálunk is szerez gólokat. Tóth L. a Haladástól került hozzánk,
még fel kell vennie a mi
ritmusunkat. Kovács Mátyás a Szõcs János Akadémia neveltje, elkerült
Csepelre, onnan érkezik
hozzánk vissza kölcsönbe. Az utánpótláscsapatnál veszem elsõsorban számításba, de
odakerülhet a felnõttekhez is.
– A többi távozó játékos közül
kiket sajnál?
– Egy jó állapotban lévõ Jahics,
Pavicsevics és Nánási biztosan
nagy segítségünkre lehetne. A többiek a kevés játéklehetõség miatt
távoztak.
– Az edzõmérkõzések alapján
pozitív a kép. A kényszerbõl
megfiatalodott ZTE megmutathatja oroszlánkörmeit a tavasz
során?
– Szerényen kell nekivágnunk a
tavaszi idénynek. Már említettem,
hogy lemaradásunkat menet közben kell pótolni. Az edzésmunkát
úgy kell összeállítanom, hogy minél
sikeresebbek lehessünk. A felkészülési mérkõzéseken stabil teljesítményt nyújtott a csapat, egy bajnoki összecsapás azonban teljesen más.
– A kiesõ zónától tisztes távolságra vannak. A bentmaradást
elvárja a csapattól?
– Természetesen. Egy a lényeg,
egyenletes legyen a teljesítményünk, akkor nem lehet gond a tavaszi idény során. Abban is nagyon
bízom, hogy rövid idõn belül feláll
az új vezetés, és minden a helyére
kerül a ZTE-nél.

Felkészítés uniós források lehívására
„KÖZÖSEN A SIKERES EU RÉGIÓÉRT – EU COMPASS2”
 A 2012-ben sikeresen lezárult EU Compass projekt eredményeire és tapasztalataira építve a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország-Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 program keretében EU Compass2 elnevezéssel újabb eredményes projektet
valósított meg 2013. március 1 és 2014. február 28. között.
A magyar és horvát partnerséggel
megvalósuló projekt célja volt, hogy
segítse a határtérség szerepelõit – a
kis- és közepes vállalkozásokat, nonprofit szervezeteket, magasan képzett
munkanélkülieket – saját projektjeik
kidolgozásában és felkészítse õket a
jövõbeli európai uniós források lehívására.
Elsõ lépésként a projekt partnerek
2013. május 7-8-án, Vonyarcvashegyen vettek részt a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által
szervezett tréningen, melynek során
megismerhették az Európai Unió által
finanszírozott programokat és a jelenlegi programozási idõszak magyar tapasztalatait.
Következõ
lépésként
egy
workshop került megrendezésre az
Európai Unió programjairól 2013. november 25-én, Zalaegerszegen.
Az elhangzott témákról háromnyelvû (angol, horvát, magyar nyelven) kiadvány készült, mely az érdeklõdök számára elérhetõ az alapítvány
zalaegerszegi irodájában.
2014. január 21-22-én projektciklus menedzsment tréninget szervezett az alapítvány, Zalaegerszegen.

A rendezvényen az érdeklõdök megismerhették a 2014–2020-ra vonatkozó gazdaságfejlesztési lehetõségeket és betekintést nyertek a projektciklus menedzsment módszertanába,
valamint tájékoztatást kaptak az alapítványnál elérhetõ mikrohitel lehetõségekrõl.
A vezetõ partner, a koprivnicai
PORA Fejlesztési Ügynökség tanulmányutat szervezett 2014. február 6án Horvátországba. A magyar és horvát vállalkozások megtekinthették a
Muraközi Innovációs Centrumot, az
európai uniós támogatásból felépült
Zrindol tejüzemet és Horvátország
egyik legismertebb márkáját gyártó,
Bernarda matracgyárát.
A projekt keretében a projekt partnerek virtuális pályázati felhívást hirdettek meg, magasan képzett munkanélküliek és vállalkozások körében. A
pályázóknak el kellett készíteniük a jövõbeli fejlesztési tervük koncepcióját,
költségvetési tervét. A januári benyújtási határidõt követõen a projekt partnerek értékelték a beérkezett pályázatokat. A felhívás három horvát gyõztese február 17–21. között szakmai
gyakorlati héten vett részt a ZMVAnál, ahol segítették õket projektjük
részletes kidolgozásában.

számítok, de nem féltem a fiúkat.
Bizakodom, hogy a csapat hasonló
erényeket csillogtat, mint az õsz során, s abból csak jó sülhet ki. Jelenleg a második helyen állunk, ha az
elsõ ötben leszünk a bajnokság végén, nem leszek csalódott. Persze,
ha elõbbre végeznénk, azt sem
bánnám. Pluszterhet nem rakok a
játékosok vállára.
– Tovább növelheti esélyeiket,

hogy a keret gyakorlatilag együtt
maradt?
– Horváth L. és Simigla távozott,
és a nálunk, kölcsönben lévõ
Vittmant is visszarendelheti a ZTE.
Az érkezõk között Horváth D. és
Babos található.
Az
elõbbi már
játszott nálunk ismeri a
csapat játékát. Babos
még ismerkedik vele,
de mindkét
játékos kiharcolhatja helyét a kezdõ
tizenegyben.
– Nyugodtan készülhettek,
külsõ tényezõk nem zavarták a
felkészülést. Tavasszal is adottak lesznek a feltételek a jó szerepléshez?
– A vezetés, amit megígért, teljesített, minden bizonnyal így lesz a
tavasz során is. Nekünk csak a játékra kell figyelnünk. Bizakodom,
hogy a szezon végén mindenki elégedett lesz a szereplésünkkel.

Zalakerámia ZTE–PVSK Pannonpower
66-76 (6-18, 18-20, 25-24, 17-14)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE NKK–Ceglédi EKK 74-56 (18-14, 22-19, 8-14, 26-9)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, középszakasz. Zalaegerszeg.
Ferencvárosi TC–ZTK FMVas 3:5 (3519-3559)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Budapest.
ZTE ZÁÉV–Dynamic TSK Gyõr 7:1 (3245-2984)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
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Hirdetés
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.
Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tevékenységeink:

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Zalaegerszeg, Bartók B. U. 55.
(Zrínyi úti benzinkúttal szemben)

Tel.: 92/599-047 z 06-20/931-9359
Nyitva: hétfõ–péntek: 8.00–17.00

Tavaszváró akció!
Zalaegerszeg

Philips Tornado
Spirál
energiatakarékos
izzó:

kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

Led-es
fényforrások

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

G É P J Á R M Û A L K AT R É S Z K F T.
H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

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

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

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,
nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal.
Telefon: 30/902-4426.

cipõboltokban!

