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VÁLASZTÁS – 2014
LAPZÁRTÁNKIG 11 JELÖLTET VETTEK NYILVÁNTARTÁSBA

 Zala megye 1-es számú választókerületében (Zalaegerszeg
központtal) a választási bizottság lapzártánkig a következõ személyeket vette nyilvántartásba. Valamennyien leadták az ajánlóíveket a meghatározott aláírásokkal, így hivatalosan is országgyûlési képviselõjelöltté váltak.

Fotó: pP

Vigh László (Fidesz–KDNP),
Major Gábor (MSZP, Együtt – a
Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt, a Magyar Liberális Párt), Domokos Ádám
(Új Magyarország Párt), Pete Róbert (Jobbik), Salamon László
(Új Dimenzió Párt), Tóth István
Jánosné (Seres Mária Szövetségesei Jelölõ Szervezet), Czirók
Erika Aranka (Elégedetlenek
Pártja), dr. Paksy Zoltán (Lehet
Más
a
Politika),
Németh
Brendon Zsolt (Magyarországi

SZELLEMI KALAND BIZTONSÁGOS VÁROS
GIMNAZISTÁK TÁRLATA AZ ADYBAN

 Az Ady Endre mûvészetoktatási intézmény gimnáziumi tanulóinak idei munkáiból nyílt tárlat az iskola aulájában. A tanulmányrajzokból és mûhelymunkákból álló válogatás kiállítást – melyet minden évben megrendeznek – Frimmel Gyula
grafikus, az intézmény tanára nyitotta meg.
– pet –
Minden rajz egy kaland, egy szellemi kaland – mondta a grafikus a tárlatot megnyitva. Rajzolni azért jó, mert megismerjük
magunkat és a világot, ez utóbbiból pedig megfogalmazunk valamit, amit szavakkal nem lehet kifejezni. A diákok számára egy
üres lap és egy ceruza lehet a legmegfelelõbb eszköz, s a leghozzáférhetõbb lehetõség, hogy elmondjanak valamit az õket
körülvevõ világból. A tanár persze tisztában van azzal, hogy az
üres lap az elsõ pillanatban ijesztõen hat. Mégis arra biztatott
mindenkit, hogy vállalják a rajzolást, mint szellemi kalandot, hiszen késõbb akármilyen pályát is választ a diák, ez a tudás ad
egy pluszt, egy különleges látásmódot.
A kiállítás – melyen négy évfolyam mutatkozik be a legfrissebb munkákkal – március közepéig látogatható.

JAVULÓ BÛNÜGYI MUTATÓK
 A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság az összesített bûnügyi
mutatók tekintetében hátulról a negyedik a 24 megyei jogú város
között. Ez azt jelenti, hogy a zalai megyeszékhely az ország negyedik legbiztonságosabb megyei jogú városa – közölte dr. Farkas Tibor rendõr alezredes, kapitányságvezetõ a 2013-as esztendõt értékelõ értekezletük után.
– AL –
Mint fogalmazott, az elmúlt
évekhez hasonlóan, tavaly is kiemelkedõ, jó színvonalú munkát
végeztek a zalaegerszegi rendõrök. Ez az eredményben is megmutatkozik, melyben a jogszabálymódosítások is szerepet játszottak.
A 79 települést magában foglaló illetékességi területükön 2534 bûncselekményt derítettek fel, míg
2012-ben 3612-t. A kapitányság 12
bûncselekményt – többek között

testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, rablás, garázdaság, önbíráskodás, kábítószer-kereskedelem, jármûlopás, zsarolás, orgazdaság –
kiemelten kezel, vagyis minden
erejével és eszközével azon dolgozik, hogy ezen, a lakosságot leginkább irritáló bûntényeket felderítse.
Tavaly összesen 1454, tavalyelõtt
1925 volt a kiemelt bûncselekmények száma, ami amúgy 2011-ig
emelkedett, azóta azonban folyamatosan csökken.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Elutasította a választókerületi
választási bizottság Szabó Tímea (Sportos és Egészséges
Magyarországért Párt), Kassai
Bertalan Károly (Összefogás
Párt) és Hegedûs Erzsébet (SzoCigánypárt), Kulcsárné Kozma ciáldemokraták Magyar Polgári
Erzsébet (Szabad Választók Pártja) kérelmét, mivel az elõírt
Pártja), Cseke József (Szabad ajánlásnál kevesebbel rendelMagyarok Pártja).
keztek.
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Közélet

ÖRÖKSÉG
A JÖVÕNEK
 A zalaegerszegi Göcseji
Múzeum kínálatát színesíti
az a két hétig látható tárlat,
mely az országban NKA által végrehajtott mûemlékhelyreállítási munkálatokból szemezget. A kiállításmegnyitót nagy érdeklõdés
közepette szakmai konferencia elõzte meg.
– B. K. –
A vándorkiállítás negyedik
állomása Zalaegerszeg, február 25. és március 9. között.
A bemutatott 25 felvételen
többségében templomok láthatók, de akad köztük fõapátság, kastély, vár, lakóház, a
pécsi ókeresztény temetõ és
a Zsolnay-negyed, ágyúöntõ
mûhely, népi lakóház és kollégium, helyi vonatkozásban
pedig a Mária Magdolna Plébániatemplom.
A szervezõk elégedettséggel és meglepõdve konstatálták a megnyitó elõtti konferencián való nagy részvételt. Az
elõadók az ICOMOS (Mûemlékek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága) Magyar Nemzeti Bizottsága tagjaiból kerültek ki. Négy tárgykörben részletezve a mûemlékvédelem
lehetõségeit. Építészek és
szakemberek mellett a jövõt
képviselõ leendõ építészek, a
Széchenyi-iskola diákjai is
részt vettek az konferencián.
A kiállítás 2013. decemberétõl 2014 októberéig látható
az országban, a következõ
helyszín Pécs lesz.

B
IZTONSÁGOS
VÁROS
AZ ÖSSZEFOGÁS FÓRUMA EGERSZEGEN
JAVULÓ BÛNÜGYI MUTATÓK

JOBB- ÉS BALOLDALI TÜNTETÕK A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN

 Az ellenzéki összefogás azért jött létre, hogy „igazságos, modern, európai, új magyar köztársaságot építsünk”, hogy Magyarországon megint legyen demokrácia, igazság, jólét, gazdasági
növekedés, legyenek új munkahelyek – jelentette ki Mesterházy
Attila zalaegerszegi fórumán.
MTI
Az Összefogás miniszterelnökjelöltje a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben tartott lakossági
fórumon azt mondta: abban hiszünk, hogy az a politika, amit képviselünk, az a magyarok javát szolgálja. Az õszödi beszéd kiszivárog-

országon, hiába akarja a Fidesz
manipulálni az igazságszolgáltatást, „a bíróság nem politikai megrendeléseknek tesz eleget.” A rezsicsökkentést igazságtalannak
tartja, „de senki nem akarja elvenni
vagy visszacsinálni” – hangsúlyozta. Az MSZP azt támogatja, hogy
európai uniós forrásból hõszigete-

Fotó: MTI

Mesterházy Attila a lakossági fórumon.

tatásának körülményeirõl szóló jelentések nyilvánosságra hozatalára utalva úgy fogalmazott: ha arra
gondolnak, hogy ettõl az Összefogás összeomlik, tévednek, mert
„minden ilyen támadás erõsebbé
teszi”. Az MSZP elnöke, utalva Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter bírósági felmentésére azt
mondta: van még igazság Magyar-

lésre, nyílászárócserére és fûtéskorszerûsítésre fordítsanak pénzt.
Mesterházy Attila szólt még az államadósságról, mely, mint mondta
„történelmi csúcson” van, a munkanélküliségrõl, munkahelyek teremtésérõl és arról, hogy gazdasági okok miatt több ezren hagyták el
az országot. Nem kalandból, hanem kényszerbõl mentek el.

A fórumon bemutatták az Összefogás zalai jelöltjeit, köztük Major Gábort, az 1-es választókerület
képviselõjelöltjét, aki „reményvesztett, a lehetõségeivel élni nem
tudó” városként jellemezte Zalaegerszeget. A zalai megyeszékhely az elmúlt húsz évben nem
úgy fejlõdött, ahogy elvárható lett
volna. Szólt a szocialisták választások utáni programjáról: a zalai
megyeszékhelyen gazdasági fordulatra van szükség, és teljes
megújulásra – fogalmazott.
***
A fórumot megelõzõen Vigh
László, a Fidesz országgyûlési
képviselõjelöltje tartott sajtótájékoztatót, és arra kérte Mesterházy
Attilát, hogy a szocialista Simon
Gábor 240 milliós botrányáról is
valljon szint. „Attila: Honnan van a
240 millió?” – ez volt olvasható az
egyik transzparensen.
„Titkos hangfelvétel bizonyítja:
Fideszes trafikmutyi” – ezt a feliratot baloldali tüntetõk emelték magasra. A hangverseny- és kiállítóterem elõtti téren jobb- és baloldali szimpatizánsok szólalkoztak
össze Mesterházy Attila lakossági
fóruma elõtt.

(Folytatás az 1. oldalról.)
2013-ban mindösszesen két
rablást követtek el, míg 2012-ben
tíz esetet derítettek fel. A testi sértés és a garázdaság elõfordulási
gyakorisága hasonló tendenciát
mutat.
A nyomozási eredményességben ugyancsak jelentõs javulást
értek el, 2013-ban az ügyek 55
százalékát fejezték be sikeresen,
míg 2012-ben csak 35 százalékát.
A kiemelt bûncselekmények nyomozási eredményessége is kedvezõen alakult, 29 százalékról 43
százalékra emelkedett.
A bûncselekmények által okozott kár megtérülési aránya országos viszonylatban kiemelkedõ,
ahogy az összesített bûnügyi mutatók szempontjából is elõkelõ helyen áll a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság. Tavaly a 456 millió
forintos kárösszegbõl 94 millió forintot tudtak visszajuttatni a sértetteknek. Ez úgy sikerült, hogy megtalálták a pénzt, mûszaki cikket,
vagy az elkövetõ vagyonával felelt.
A rendészeti tevékenységek
során 670 esetben alkalmaztak bilincset és 710 esetben testi kényszert a rendõri intézkedéssel ellenszegülõkkel szemben, hasonló
számban, mint korábban. Az el-

A KÖZLEKEDÕK FIGYELMÉBE!

ZENE, TÁNC, BULI AZ ELMÚLT HÉTVÉGÉN
– B. K. –
Az andráshidai, a csácsi és a
kertvárosi mûvelõdési házak várták a kikapcsolódásra vágyókat a
farsang jegyében, a zenével, tánc-

– Négy éve csatlakoztunk az országos akcióhoz és az idén rendkívüli sikert könyvelhettünk el, soha
ilyen sok résztvevõ még nem volt.
Megnyitottunk minden teret, rendelkezésre bocsátottunk minden esz-

vészek közül pedig Németh Miklós
grafikusmûvész „Haláltánc” címû
tárlatával mutatkozott be. A kiállított
képeket Francois Villon azonos címû balladája Faludy György átköltésében ihlette. A napot a Zeg-Jam
örömzenélése zárta, mely programból néhány havonta ismétlõdõ
lesz. Hagyományt kívánunk teremteni – fogalmazott.
Németh Miklós grafikusmûvész a kiállítás megnyitóján elmondta: már kamaszkorától foglalkoztatta a halál témája. Erre a tematikára válogatott alkotásokat,
melyet néhány polgárpukkasztó
kép egészít ki, a mai magyar sorsot karikírozandó.
Németh Miklósnak három évvel
ezelõtt volt utoljára önálló tárlata
Zalaegerszegen, a jelenlegit március 17-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk az Apáczaiban.

MARAI KAROSSZÉRIA
Németh Miklós egyik kiállított alkotása.

cal és egyéb mûvészeti programokkal. Csácsban a karnevál volt
a meghatározó motívum, Andráshidán a gazdálkodáshoz kapcsolódó foglalkozások, illetve az ötéves
jubileumát ünneplõ helyi Szélrózsa Tánckör rendezvénye. A Kertvárosban pedig a kicsiktõl a nyugdíjasokig, minden korosztályt
megszólítottak.

közt, és minden közösség megmutatta magát – mondta Andris Csilla,
a ZVMKK népmûvelõje. – Nagyon
sok látogató volt egész nap. Ovis
jazz-balettõl a jelmezes hokin át,
zenebölcsi és kiállítások várták az
érdeklõdõket. Ez utóbbiban az általános iskolások illusztrációi mellett
a nyugdíjasok kézimunkái voltak
megtekinthetõk. A helyi alkotómû-

•

kipufogó-gyorsszerviz

•

sérült és korrodált autók
javítása

•

alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

Dr. Farkas Tibor

elõállítások száma stagnál, ezerre
tehetõ.
2013-ban 185 olyan közúti baleset történt, mely során személyek (233 fõ) sérültek meg. Közülük 121-en könnyen, 58-an súlyosan, hat ember pedig életét vesztette. Az elõzõ évben is körülbelül
ennyi fõ szenvedett balesetet. Az
okok között leggyakoribb a sebesség helytelen megválasztása és
az elsõbbség meg nem adása.

KEZDÕDIK A BÉKATERELÉS

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
 A közösségi mûvelõdés és annak otthont adó helyek népszerûsítése a célja a „Kultúrházak éjjel-nappal” országos akciónak,
melyhez Zalaegerszegen a ZVMKK-hoz tartozó három intézmény
csatlakozott az elmúlt hétvégén gazdag programkínálattal.

múlt öt évben egyre több elkövetõt
értek tetten, ennek mutatója 2013ban harminc százalékkal emelkedett az elõzõ évhez képest. Az

 Néhány fok hõmérsékletemelkedés kell márcsak, hogy
tömegesen meginduljanak a békák a párzóhelyükre. A pontos
idõpont, különösen a tavalyi télies tavasz után nehezen jósolható meg. De az biztos, hogy az
elmúlt évben és idén is elõbb
kezdõdött a mozgolódás a kétéltûek körében, mint a megszokott március közepe.
A zalacsányi tónál már hetek
óta felkészültek az eseményre, az
Aranyoslapnál pedig ezen a hétvégén állították fel a terelõfóliát, miután február végén már találkoztak
egy békatetemmel a forgalmas alsóerdei úton.
Immár ötödik éve, hogy a
Domberdõ
Természetvédelmi
Egyesület szervezésében természetvédõ szakemberek és lelkes
pártolók közremûködésével építenek békaterelõt az Aranyoslapon.
Ezzel közel 3000 barna varangyot
és néhány, Zalában ritkaságnak
számító, gyepi békát mentenek
meg az autók jelentette életveszélytõl.
– A tömeges vonulás pontos
idõpontja mindig kérdéses. A nap-

közbeni 15–20 Celsius-fok, illetve
az éjszakai fagymentesség az
ideális a békák számára – mondták az akció résztvevõi. – Ilyen ko-

rán, mint az idén,
még nem találkoztunk
tetemmel,
jobb tehát minél
elõbb kihelyezni a
földbe ásott vödröket és a terelõfóliát. Sajnos az emberi hozzáállás nehezíti a mentést,
gyakran lába kél
az
egyébként
rossz állapotú vödröknek, és a fóliát
tartó
karóknak.
Ezért kérjük az
idén is a rendõrség
és a polgárõrség
segítségét is, illetve az autósoktól
a sebességkorlátozás betartását,
melyre külön közlekedési tábla is
felhívja a figyelmet.

MEGHÍVÓ
CÖF-FÓRUM
A CIVIL ÖSSZEFOGÁS FÓRUM (CÖF)
BAYER ZSOLT
ÚJSÁGÍRÓ, PUBLICISTA ÉS
CSIZMADIA LÁSZLÓ,
A CÖF ELNÖKÉNEK ELÕADÁSÁRA HÍVJA
AZ ÉRDEKLÕDÕ ZALAEGERSZEGIEKET.
A RENDEZVÉNY IDÕPONTJA:
2014. MÁRCIUS 10. HÉTFÕ, 17 ÓRA
HELYSZÍN: VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM
(ZALAEGERSZEG, ADY U. 14)
KÖSZÖNTÕT MOND:

VIGH LÁSZLÓ
ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ,
A

FIDESZ–KDNP ORSZÁGGYÛLÉSI

KÉPVISELÕJELÖLTJE.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
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Aktuális

HAJLÉKTALANELLÁTÁS, VÉRADÁS HANGSÚLY A KISKORÚAK VÉDELMÉN

EGYÜTTMÛKÖDÉS A KÓRHÁZ ÉS A VÖRÖSKERESZT KÖZÖTT GYERMEKBARÁT IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS

véradás szervezése sokkal nehezebb, mint régebben. Hiába van a
megyében egy 40–45 ezres véradótábor, melynek tagjai már idõsebbek, ezért nagy szükség lenne
bevonni a fiatalokat. Kitért arra is,
hogy újraszervezõdik a vöröskeresztes munka, az egészségnevelés területén például teljesen másképpen kell közelíteni a fiatalok
felé.
A megállapodás tartalmazza
még, hogy a kórház a betegellátáshoz már nem használható, de a
humanitárius segítségnyújtásra alkalmas eszközöket, anyagokat
adományként átadják a Vöröske Együttmûködési megállapodást írt alá az elmúlt héten dr.
reszt részére. Ezenkívül közremûCsidei Irén, a zalaegerszegi megyei kórház fõigazgatója és Baködik szakmai programok szerveracskay Józsefné a Vöröskereszt megyei szervezetének elnöke.
zésében, lebonyolításában. A két
Az együttmûködés céljáról, a két szervezet tevékenységének
szervezet a jövõben együttmûköösszehangolásáról sajtótájékoztató keretében számoltak be.
dik a katasztrófaelhárítás, a mentési munkák és a szociális munka
A hajléktalanok egészségügyi ezért a vöröskeresztes munkatár- területén, valamint a betegségek
ellátásával kapcsolatban elhang- sak segítése nagyon fontos. megelõzése érdekében szervezett
zott: elõfordul, hogy amikor már Baracskay Józsefné elmondta: a kampányokban is.
nem igényelnek egészségügyi ellátást – a sürgõsségirõl vagy kórházi osztályról – nincs hová hazaszállíttatni õket. Az együttmûködési megállapodás kitér arra, hogy
ezeket a hajléktalanokat átveszi a
hajléktalangondozási központ. A
Vöröskereszt a családon belüli
z ÓTÉKONYSÁGI EST A MUZSIKA HANGJÁVAL
erõszak áldozatait is elhelyezi, és
ellátást biztosít számukra. Kiemelt
z
BEVÉTEL A MANDULAVIRÁG GONDOZÓHÁZÉ
feladat a véradás szervezése, külön a kórház felkérésére is. Csidei  Március 8-án jótékonysági estet rendeznek a Hevesi Sándor
Irén jelezte, különösen fontos a Színházban. A szombati Muzsika hangja címû musical teljes bevéradás speciális vér esetében, vételét a Mandulavirág Fogyatékkal Élõk Református Gondozóházának javára ajánlják fel. A részletekrõl sajtótájékoztatón számolt
be dr. Besenczi Árpád, a színház igazgatója, és Török Zoltán református lelkész, az otthon vezetõje.

SZÍNHÁZI ADOMÁNY
J
A

INFLUENZA

 2014 nyolcadik naptári hetében 10113 fõ fordult orvoshoz a
megyében, közülük 152 fõ jelentkezett influenzaszerû tünetekkel – derül ki a Zala Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének
tájékoztatójából.
Az elõzõ hét adataival összehasonlítva az influenzaszerû tünetekkel orvoshoz fordulók száma közel
33 százalékos emelkedést mutat. A
betegek 25 százaléka 14 év alatti,
32 százaléka 15–34 éves fiatal felnõtt, 36 százaléka 35–59 éves, valamint 7 százaléka a 60 évnél idõsebb korosztályba tartozott.
Influenzaszerû megbetegedések halmozódásáról nem érkezett
jelentés. Zala megyében az influenza figyelõszolgálat 39 felnõtt és
gyermek háziorvosi szolgálatban
ellátott 58088 fõ megbetegedési
adataira terjed ki.

– pet –
Besenczi Árpád elmondta:
2010 óta minden évben rendeznek
jótékonysági estet vagy gálamûsort. Idén a feszített tempó miatt
úgy döntöttek, hogy nem különálló
mûsorral készülnek, hanem egy
mûsoron lévõ elõadás bevételét
ajánlják fel jótékony célra. A szombati – bérleten kívül mûsorra tûzött
– Muzsika hangjára a szervezési
osztály információi szerint már
szinte minden jegy elkelt, így telt
házzal számolnak. Ennek teljes
bevételét a Mandulavirág Gondozóház javára ajánlják fel. Az est fõvédnöke pedig Balog Zoltán, az
Emberi Erõforrások Minisztériumának vezetõje lesz.
Török Zoltán, az otthon vezetõje elmondta: 2011-ben hozta létre
a református egyház zsinata a Zalaegerszegen mûködõ gondozóházat, melyben jelenleg harmincnyolcan élnek állandó jelleggel.
Rajtuk kívül harminc úgynevezett
nappali ellátottja is van az intéz-

SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJAK
PÁLYÁZATOKRÓL DÖNTÖTTEK
 A 2013/2014-es tanév elsõ félévében 48 tanuló pályázott szakképzési ösztöndíjra Zalaegerszegen. Az önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek csupán két pályázat nem felelt meg.
(A két tanuló visszavonta az ösztöndíj-támogatási kérelmét).
Így a tanév elsõ felének öt hónapjára 46 tanuló kap ösztöndíjat.
A városi rendelet egyébként úgy rendelkezik, hogy 3-as osztályzatú átlag alatt nem is lehet ösztöndíjat adni. A közgyûlés 2010-ben
vezette be a szakképzési ösztöndíjat, amely azokat a tanulókat támogatja, akik meghatározott helyi hiányszakmák valamelyikén
kezdik meg, illetve folytatják tanulmányaikat – tájékoztatta lapunkat Balaicz Zoltán alpolgármester.
A helyi hiányszakmák képzése a Ganz–Munkácsy Szakközépiskolában történik, így a pályázók is az intézmény tanulói. Ami a képzéseket illeti: szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos szakma,
szakközépiskolai érettségit követõ szakképzõ évfolyamán pedig a
gépgyártás-technológiai technikus szakma. A pályázók által elnyert
összeg az öt hónapos idõtartamra: 1.215.000 forint.

ménynek. Nem gyerekekrõl, hanem aktívkorú felnõttekrõl van
szó. A legfiatalabb lakó pedig idén
lesz 18 éves. Az intézmény vezetõje örül, hogy egy zalaegerszegi
produkció bevételét kaphatják
meg adományként. Mivel fiatal
még az intézményük, számos dolog van, amire szüksége van az
otthonnak vagy az ott élõknek.
Mindenképpen valami hasznos és
maradandó dologra szeretnék fordítani a bevételt – fogalmazott Török Zoltán, megköszönve egyúttal
a lehetõséget.
A színház további programjairól
Sztarenki Pál mûvészeti vezetõ
számolt be. Március 24-én az
Üveganya címû produkcióval részt
vesznek a Deszka Fesztiválon.
Március 28-án, a színházi világnap
kapcsán pedig egy vitaszínház fórumot rendeznek a stúdióteremben. Április 25-én a Lakásszínházban kerül bemutatásra Ágens:
Kurtizánképzõ címû interaktív elõadása, mely különleges színházi
élményt nyújt majd.

 Hazánkban minden negyedik gyermeket zaklattak már
interneten, derül ki az UNICEF és EU Kids Online a 7–16 éves
korosztály körében végzett felmérésébõl – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amit a bûncselekmények áldozatainak napja alkalmából rendezett budapesti konferencia kapcsán hívott össze a
Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata.
– AL –
Dr. Novákné dr. Lang Szabina
igazgató elmondta, az igazságügyi tárca ebben az évben kiemelten foglakozik az internetes
zaklatással. Ezért azt tervezik,
hogy a tévés mûsorokhoz hasonlóan az internetes tartalmakat is
korhatáros karikával látják el, továbbá olyan szûrõprogramok beépítését, ami bizonyos internetes
oldalak látogatását lehetetlenné
teszi.
A szolgálat igazgatója beszélt
arról is, hogy a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium 2011–
2013 között gyermekbarát igazságszolgáltatás programot hirdetett meg. Ennek eredményeként
az új büntetõ törvénykönyv rendelkezik már arról, hogy szexuális
bûncselekmény sértettje 18. életéve betöltése után feljelentést tehet még öt évig. 2013. július elsejét követõen már nemcsak a fizi-

kai, hanem a kiskorú érzelmi bántalmazása is bûncselekménynek
minõsül.
Fontos elõrelépés az is, hogy
minden megyeszékhelyen létrehoztak úgynevezett gyermekbarát
meghallgatószobát, ahol gyermekekkel koruknak, értelmi, érzelmi
fejlettségüknek megfelelõen tudnak beszélgetni a szakemberek.
Ha tanúként idéznek be egy gyermeket, az eljáró szervek kötelesek
korához mérten megfelelõ idézést
küldeni, ami rajzos elemeket is tartalmazhat.
Az igazgató kérdésre válaszolva elmondta, 2013-ban összesen
975-en fordultak a Zala Megyei
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatához. A bûncselekmények
többségét idõsek sérelmére követték el, a bûntetteknek gyermek áldozatai is voltak. Az idõsekkel
szemben leggyakoribb bûncselekmény a besurranásos lopás volt.
Az elmúlt évben szintén nagy gya-

EMLÉKEZÉS
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA

 A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek február 25-én
Zalaegerszegen a Kosztolányi úti emlékmûnél.
Ahogy ünnepi beszédében Menczer Erzsébet országgyûlési képviselõ, a Szovjetunióban volt magyar
politikai rabok és kényszermunkások szervezetének (Szorakész)
elnöke elmondta, az állami ünnep
áttörte a hallgatás falát. Az emberekre parancsolt hallgatás falát, az

erõszakos csalásokról, melyeket
erõszakos és csaló módon csikartak
ki. Emlékeztetett az ítélet és bûncselekmény hiányában fogvatartott, elhurcolt, kényszermunkára ítélt,
megkínzott emberekre, akik a kommunizmus, mint egy eltorzult lélek,
áldozatai lettek. Közel 800 ezer ma-

korisággal fordult elõ az, hogy az
elkövetõk az önkormányzat képviselõjének adták ki magukat, kihasználva jóhiszemûségüket, figyelmüket elterelve rabolták ki az
idõseket. A gyermekek elleni bûncselekmények többsége is lopás
volt, vagy az iskolában tulajdonították el értékeiket, vagy a szülõktõl lopták el a táskákat, pénztárcákat, melyekben a gyermekek iratai
is bent voltak. A családon belüli
erõszaknak nemcsak közvetlen,
de közvetett sértettjei is voltak. A
gyermekek lelki, érzelmi bántalmazást szenvedtek el, miután
szemtanúi voltak az anya elleni támadásnak.
A Zala Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálata jogi tanácsadást és azonnali pénzügyi
segélyt nyújt a bûncselekmények
áldozatainak, más hatósági és civil
szervezetekkel együtt segít a trauma leküzdésében is. Az azonnali
pénzügyi segély nem kártérítés,
tehát nem a teljes kárt térítik meg,
hanem a kialakult krízishelyzeten
igyekeznek enyhíteni. Célja, hogy
a sértett legalapvetõbb szükségleteit (lakhatás, ruházkodás, élelmezés, utazás, gyógyszer, orvosi ellátás stb.) fedezni tudja.

gyar került a gulágra, miközben az
ország vezetõi igyekeztek eltüntetni
a polgári múltat.
– Az ’50-es évek a gyilkosságokról, a ’60-as évek a bebörtönzésekrõl, a ’70-es évek a gumibotos kiegyezésekrõl, a ’80-as évek pedig
az erkölcsi lezüllesztésrõl szóltak –
mondta többek között Menczer
Erzsébet. – Hajtsunk fejet az áldozatok elõtt, a még élõ példák elõtt.
Nekik köszönhetjük, hogy az embertelenség nem darált le minket.
A megemlékezésen részt vett és
koszorút helyezett el többek között
Vigh László országgyûlési képviselõ, Rigó Csaba kormánymegbízott,
dr. Gyimesi Endre országgyûlési
képviselõ, Gyutai Csaba polgármester, Balaicz Zoltán alpolgármester.
ZALAEGERSZEGEN, A RÁKÓCZI ÚTON, a belvároshoz
közel eladó ez a jó állapotú, 58
m2 alapterületû, riasztóval ellátott amerikai konyha+nappali,
fürdõszoba,
WC elrendezésû, erkélyes lakás,
zárt udvarban
gépkocsi-beállóval.
Érdeklõdni:
30/622-9816
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A MANDALA SZÍVBÕL SZÜLETIK
SZERENCSÉT HOZ, ERÕSÍTI A BARÁTSÁGOT

 A közelmúltban Zalaegerszegen többször is találkozhattunk
mandalákkal, kiállítások és vásárok alkalmával. Csöndes szépségük megfogja az embert, de az esztétikai élményen túl mélyebb
hatást is kivált, mondják a hozzáértõk. Ha változtatni szeretnénk
problémáinkon, erõre van szükségünk, és fordulhatunk hozzájuk
segítségért. S bízzuk nyugodtan magunkat ilyenkor az ösztöneinkre, mert pont a nekünk megfelelõ mandalát fogjuk kiválasztani a sok közül.
B. K.
– A mandala más, mint egyéb
hétköznapi tárgyak. Van segítõ
idõszaka a gazdája számára. Egy
lépcsõfok a probléma megoldásában – mondja Tóth Barnabás, aki
párjával együtt foglalkozik e szépséges alkotások világával.
– Mennyire hisznek mindebben manapság az emberek?
– Egy részük nagyon értékeli,
mások észre sem veszik. Akik viszont képesek meglátni, azoknak
katartikus élményt nyújt. A gyerekek nagyon jól érzik ezeket az
energiákat,
élnek-halnak
a
mandaláinkért, a szülõk legnagyobb rémületére, merthogy üvegtárgyakra készítjük õket. De még
soha egyetlen egyet sem törtek
össze.
– Néhány iskolában már foglalkoznak is ilyenfajta ábrázolásokkal.
– Igen, ez egy jó irányú változás, és már akadnak iskolák, ahol
legalább színezhetnek ilyen mintákat a gyerekek, de a hozzá tartozó
szellemiséget, a készítés technikáját még nem tanítják.
– Mi is pontosan ez a szellemiség?
– A mandalák kör alakban rajzolt szimbólumok, Európában nagyon régi gyökerei vannak, de va-

lahogy elfelejtõdtek egy ideig. A
XX. század közepe-végétõl kezdenek újra visszakerülni a nyugati
kultúrába Indiából, Tibetbõl, ahol
fenntartották ennek a fontosságát.
Valójában két síkon hat, a szimbólumok és a színek szintjén. A természetgyógyászok használják, illetve a hivatalos oldalról a Yungféle pszihológiai kezelésekben, inkább helyzetelemzésre.

– Mi a gyógyító erejének a titka?
– Mi az, ami ma hiányzik az
életbõl? – kérdez vissza. – A
szép. És ezek a mandalák szépek, szívbõl születnek, sugallatra,
s nincs belõlük két egyforma. Vizuálisan vallatják a tudatalattit és
megszólítják. Általában olyan
mandalát választunk, amely a
bennünk legyengült vagy elnyomott részt erõsíti. Ami tetszik, az
hiányzik belõled. Segít szellemi
problémákban és a fizikai síkon
egyaránt, gyógyít, szerencsét
hoz, erõsíti a kapcsolatokat, a barátságokat. Ez utóbbi nagyon fontos, mert az ember önmagában
esendõ lény.
– Úgy tudom, az adott man-

dalával való szimpatizálás csak
átmeneti jelenség.
– Az élet folyamatos változás.
Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba sem, így a helyzetünk sem lesz soha ugyanolyan.
A változás vagy egy pillanat vagy
hosszú folyamat eredményeként
jön létre. S amikor megoldódott a
helyzet, az adott mandala betel-

jesítette feladatát, betöltött egy
lépcsõfoknyi szerepet. Ilyenkor
fontos, hogy ne ragaszkodjunk
hozzá, mert visszahúzó erejû lehet, mint bármely ragaszkodás.
Ajándékozzuk el inkább jó szívvel olyan ismerõsünknek, aki hasonló problémával küzd, mint
amiben
minket
segített
a
mandala. Segítse õt is, hogy ki

tudjon lépni a helyzetbõl, le tudja
bontani a falakat, amit maga köré
épített.
– Hova kell helyezni a
mandalát?
– Abba a helyiségbe, ahol a
legtöbbet tartózkodunk. A periférikus látás miatt a tudatalattira állandóan hat, és segít felhozni onnét
valamit, amit ideje tudnunk már.

JÁTÉK ÉS ÉTELKÓSTOLÓ

hanem élettel megtölteni. Az élet
folyamatosan változik, és ezen belül a szokások is alakulnak, ahogy
eredetileg a népdaloknak is számos változata járt szájról szájra.
Ami csak egysíkú, az nem élõ, azt
nem érdemes folytatni. Így természetes, hogy a szokások is idomulnak a mai korhoz és a benne élõ
emberekhez. De a népi játékok,
melyek szintén a változatosság és
elevenség példái, a mai gyerekeket is hosszú idõre képesek lekötni.
– Mibõl állt össze a foglalkozás?
– A népi játékokon kívül mesefészek, teaház, teljes értékû, házi
készítésû ételkóstoló várta a gyerekeket, árnyálarcot és kiszebábot
készítettünk. Végül a bábot el is
égettük, s vele jelképesen a telet
és a rossz dolgokat.

– A múzeum mennyire volt
partner mindebben?
– Teljes mértékben. A múzeum
egy olyan hely, ahol nemzedékek
adják át egymásnak a tapasztalataikat, s nekünk is ez a célunk az
összejöveteleink alkalmával. Közös pontunk az értékekre odafigyelõ generáció nevelése. S ha
az a fészek, ahol jól érzik magukat a gyerekek és a családok,
idõnként a múzeumban kap helyet, akkor könnyebben megszokott dologgá válik a múzeumlátogatás.
– Lesz tehát folytatása a nyilvános foglalkozásoknak?
– Mindenképpen szeretnénk.
Legközelebb a böjti idõszakkal
szeretnénk foglalkozni. Várjuk a
hasonló gondolkodású családok
csatlakozását. Érdeklõdni az
mkls@gmail.com címen lehet.

CSALÁDI FÉSZEK A FARSANG JEGYÉBEN
 A tavaly decemberben alakult, kisgyermekes családok alkotta Családi Fészek Kör a Göcseji Múzeumban tartotta elsõ
nyilvános rendezvényét a farsang jegyében.
B. K.
– A farsangi idõszak egészére
jellemzõ dolgokat szerettük volna
leképezni a mai foglalkozáson –
mondta Borsos Miklós, a kör
vezetõje. – A célunk a mai nappal
és általában nem a hagyományok
õrzése, mert azt nem õrizni kell,
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KISFALUDI-ÉV A MÚZEUMBAN
MODERN KIÁLLÍTÓTERET KAP A GYÛJTEMÉNY

 A napokban építési munkálatok kezdõdnek a Göcseji Múzeumban. Mintegy 40 millió forintos összköltséggel kezdetét veszi a
Kisfaludi Strobl Zsigmond-program, melynek keretében megújul
a szobrászmûvész kiállítóterme, és monográfia is készül életmûvébõl. Szintén a projekt részeként vásárolta meg a múzeum az
egyik 1924-ben készült Kisfaludi-szobrot (a Kévekötõt), melynek
nagyobb méretû változata sírszoborként ismert.
– pet –

gató és dr. Kostyál László mûvészettörténész, igazgatóhelyettes,
A részletekrõl sajtótájékoztatón a készülõ monográfia szerzõje.
számolt be Gyutai Csaba polgárA polgármester elmondta: a
mester, Kaján Imre múzeumigaz- Göcseji Múzeum Kisfaludi-terme

 A közelgõ nemzetközi nõnap
alkalmából nem könnyû úgy
beszélni a nõnapról, hogy az ne
forduljon egy letûnt kor feletti
nosztalgiázásba. Vagy éppen
ellenkezõleg, „kommunista ünnepezésbe”, esetleg „feministázásba”. Harmadik variáció is
van, de az tisztán kereskedelmi: virágot, csokit, wellnesshétvégét a szebbik nemnek!
összejövetel a tanáriban, de komolyabb ünnepséget nem szoktak
– pP –
szervezni. A gyerekeknél pedig
teljesen egyéni, hogy adnak-e vaSzóval mit kezdjünk a nõnap- lamit a lány osztálytársaknak,
pal, milyen üzenete lehet manap- vagy sem.
ság számunkra? Persze beérhetMeglepõ, de egyre gyakoribb
jük annyival is, hogy évrõl évre fel- az is, hogy a nõk szerveznek saját
elevenítjük a nap történetének maguknak csajbulit. Legalábbis
harcos motívumait, vagy csak egy- évrõl évre ezt tapasztalja Szabó
szerûen szép gesztusnak vesz- Ádám, a Robinson étterem üzlet-

1976-ban nyílt meg. A bemutatóterem azóta elavult, a mai mûvészeti törekvéseknek és kiállítóhely-igényeknek már nem felel
meg. A város a múzeummal közösen nyújtott be pályázatot, és
nyert forrást a megújulásra. A
projekthez az önkormányzat biztosítja az önrészt. Gyutai Csaba
szerint Kisfaludi születésének
130. évfordulója jó alkalom arra,
hogy fókuszba kerüljön a szobrász múzeumban õrzött hagyatéka. A megújuló tárlat nemzetközi
szempontból is érdekes lehet, és
idegenforgalmi vonzerõt is jelenthet.
A Kisfaludi-évnek három fontos
pillére van, melyek részleteirõl Kaján Imre számolt be. A napokban
28 millió forintos összköltségû építési munkák kezdõdnek, melynek
keretében modern kiállítóteret kap
a Kisfaludi-gyûjtemény. Ezzel párhuzamosan a múzeum elõtere, fogadópultja és vizesblokkja is megújul. A terveket Baratta Ágnes építész készítette. A munkák ideje
alatt a múzeumot a Várkör felõl lehet megközelíteni.
A program további elemeként

nyárra elkészül a Kisfaludi-monográfia, ezenkívül pedig egy külföldi
vándorkiállítást is szerveznek. A
nemzetközileg elismert szobrászmûvész legkiemelkedõbb alkotásait digitális másolatokon mutatnák be.
Kostyál László a monográfiáról
elmondta: várhatóan a Múzeumok
éjszakájára készül el a kötet, s ekkorra tervezik az új kiállítótér átadását is. A kötet nemcsak a szobrász életérõl és munkásságáról

számol be, hanem alkotásainak
jegyzéke is megtalálható lesz benne. Jelenleg 810 darab Kisfaludimûrõl van tudomásuk, és 570
azoknak az alkotásoknak a száma, melyeket fotókon is meg tudnak jeleníteni.
A mûvészettörténész elárulta:
jelenleg Kisfaludi a honi mûkereskedelem egyik legnagyobb sztárja.
Több milliós nagyságrendben futnak mûvei a piacon. Sajnos azonban sok olyan szobor is van, amit

tévesen jegyeznek a nevével.
Születésének 130. évefordulója
ezért egy lehetõség arra is, hogy
több információ jusson el a közvéleményhez a mûvészrõl.
A frissen vásárolt Kisfaludi-szobor pedig többek között azért nagy
jelentõségû, mert ritka, hogy valaki 1945 elõtt egy dolgozó embert
(ez esetben parasztot) ábrázolt
volna. A Kévekötõ címû kisplasztika megvásárlására az NKA-tól
nyertek forrást.

NOSZTALGIA ÉS CSAJBULI JÖNNEK A MOSZKVAI SZIMFONIKUSOK!
VÁLTOZÓ NÕNAP-ÉRTELMEZÉSEK
kedvességrõl szólna mindkét nem
részérõl.
És a magasztos eszméknek, a
nõi egyenjogúságról vajon van
még helye? Béres Katalin személyes tapasztalata e téren pozitív,
hiszen mint mondja, sem a munkahelyén, sem a tudományos és
hétköznapi életben nem tapasztalt
soha semmilyen megkülönböztetést. Emiatt azt is hihetnénk – tette

ni benne. Ha mégis, akkor ahhoz
viszont olyan társ kell, akivel meg
tudja osztani a házimunkát, gyermeknevelést; vagyis a klasszikusnak vélt nõi szerepeket.
Úgy tûnik, hogy az egykor jeles
nap nem találta meg még új helyét
és szerepét az ünnepek között.
Talán mert sokak számára nem tudott megszabadulni a nem túl pozitív „feminista” és „kommunista”

Illusztráció

szük, ha valaki még ajándékot ad
ilyenkor a nõknek. Kreálhatunk belõle tréfás retrópartit is. Imitálhatunk régi típusú vállalati bulit kollektív nõköszöntéssel, nap végére
lerészegedõ férfiakkal. Jó-jó, Zoltán-nap is akkor van, nyilván duplán kell koccintani.
Komolyra fordítva a szót: közösségi ünneplés manapság
vagy van, vagy nincs. Egyre inkább az látszik, hogy a munkahelyen a fõnök hozzáállása dönti el,
hogy felköszöntik-e közösen a
hölgy kollégákat, vagy sem. Ha
nincs csoportos ünneplés, akkor
mindenki egyénileg dönti el, hogy
ad-e ajándékot nõi munkatársainak.
Napjainkban már az is egyre
kevésbé jellemzõ, hogy az iskolákban a fiúk virágot vagy csokit tesznek a lányok padjára. A Belvárosiiskola igazgatója, Makovecz Tamás érdeklõdésünkre elmondta:
március 8-án általában van egy kis
„pogácsás, koccintós” délutáni

vezetõje. Mint mondja, több olyan
cég is van, ahonnan 10–15 fõs nõi
csoportok jönnek ilyenkor ünnepelni, és nem csak az idõsebb korosztály. Persze azért olyan is van,
hogy párok ülnek be vacsorázni,
és természetesen a férfi fizet – tette hozzá.
Hogyan viszonyuljunk tehát a
nõnaphoz, és mit õrizhetünk meg
annak eredeti üzenetébõl – kérdeztük Béres Katalint, a Göcseji
Múzeum történészét.
– Tény, hogy a rendszerváltozás óta a társadalom egyik fele
kommunista ünnepként tekint a
nõnapra, míg a másik oldal vagy
nem vesz róla tudomást, vagy afféle kereskedelmi akciónak tekinti
– válaszolta. A történész szerint
ma már annyi mindennek van világnapja, hogy semmi probléma
nincs azzal, hogy van egy nap,
ami a nõké. Pláne, hogy 1999 óta
van nemzetközi férfinap is (november 19.). Szép ünnep lehetne
mind a kettõ, ha az odafigyelésrõl,

hozzá – hogy a nõi egyenjogúság
tulajdonképpen megvalósult, ám
ez koránt sincs így.
– A 18–19. század óta nyilván
sok pozitívum történt, és napjainkra evidensnek kellene lennie annak, hogy a törvény elõtt mindenki
egyenlõ. Mégis sok történetet lehet hallani, olvasni olyan nõkrõl,
akiket kevésbé becsülnek meg
munkahelyükön vagy a családban.
Nap mint nap küzdenek azzal,
hogy gyermekük miatt nem tudnak
elhelyezkedni, nincs bölcsõdei ellátás, részmunkaidõs állás, és a
sort még hosszan lehetne folytatni. Így akár néhány korabeli jelszó
ma is aktuális lehet.
A történész szerint érdekes a
közéleti kiegyensúlyozottság kérdése is. Sokan hiányolják a nõket
a politikából, ám igazából senki
nem mondja azt a nõknek, hogy
ne jelöltessék magukat. Sokkal valószínûbb, hogy a nõk számára
gyakran taszító a politika világa,
és inkább nem kívánnak részt ven-

jelzõktõl. Pedig a változó nõi szerepekbõl és életstílusokból fakadó
új helyzetek, akár új szlogeneket is
adhatnának a nõnapnak. A kedves
gesztusokon túl…

ZALAEGERSZEG BELVÁROSBAN
KITÛNÕ ÁLLAPOTÚ,
110 M2-ES, NAGY NAPPALI +
3 SZOBÁS, KÜLÖN KONYHAÉTKEZÕS, CIRKÓS, PARKETTÁS,
3. EMELETI, BELSÕ
KÉTSZINTES LAKÁS
UDVARI GARÁZZSAL EGYÜTT

ELADÓ.
IRÁNYÁR: 14,5 MILLIÓ FT.

ÉRDEKLÕDNI: 20/3939-357

KÜLÖNLEGES OPERAGÁLA A ZSINAGÓGÁBAN

 Március 22-én, szombaton Zalaegerszegen vendégszerepel
a Moszkvai Szimfonikus Zenekar. A különleges operagálára a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben kerül sor. A részletekrõl Alexej Dolbilov szervezõ sajtótájékoztatón számolt be.
– pet –
Dolbilov Oroszországban született, jelenleg azonban a Gyõri
Balett Társulat tagja. Hobbija a belett- és operaestek szervezése,
annál is inkább mert édesapja Moszkvában operaénekes. A szervezõ 50 orosz színházzal áll kapcsolatban, és közvetít nekik fellépéseket, többek között hazánkban is. Így került sor a Moszkvai
Szimfonikus Zenekar magyarországi turnéjára, melynek egyik állomása Zalaegerszeg lesz.
Alexej Dolbilov elmondta: a Viva opera címû koncerten egy
negyvenfõs zenekar áll majd színpadra, és négy operaénekes is
érkezik velük. Fõleg klasszikusoktól – többek között Verditõl,
Tchaikovskytól, Rossinitõl, Puccinitõl – adnak elõ vetítéssel egybe
kötött operaslágereket.
A szimfonikus zenekar 1995-ben alakult, és ifjúsági zenekarként indultak. A zenészek – akik ma már ’30-as, ’40-es éveikben
járnak – azonban azóta is együtt maradtak. Az együttes magánzenekar, amit az orosz zeneakadémia mûködtet.
Nagy Johanna, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem igazgatója elmondta: igazi kuriózum lesz ez a koncert, hiszen Zalában
még sosem járt az együttes. Március 22-én este közel 400 embert
várnak a zsinagógába.
Jegyeket március 4-tõl lehet kapni, 4000 és 4900 forintos áron.
A részletekrõl a hangversenyterem pénztárában lehet érdeklõdni.
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Városháza

FELHÍVÁS
FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY
A ZALAEGERSZEG ÉS TÉRSÉGE
IVÓVÍZMINÕSÉGÉNEK
JAVÍTÁSÁRA LÉTREHOZOTT

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ

„A ZALAVÍZ ZRT. SZOLGÁLTATÁSI
TERÜLETÉN LÉVÕ
TELEPÜLÉSEINEK IVÓVÍZMINÕSÉG

ÚTLEZÁRÁS
2014. MÁRCIUS 4-ÉN (KEDDEN)
16.30–17.15 ÓRA KÖZÖTT
A VÁROSI FARSANG MIATT LEZÁRJÁK
A KOSSUTH UTCA POSTA–CSÁNY TÉR KÖZTI SZAKASZÁT.
A ZALA VOLÁN AUTÓBUSZAI TERELÕ ÚTON
KÖZLEKEDNEK. AZ ÚTZÁR A FELVONULÁST KÖVETÕEN
FOKOZATOSAN KERÜL FELOLDÁSRA.

JAVÍTÁSA ÉS VÍZELLÁTÁS

MEGÉRTÉSÜKET

FEJLESZTÉSE” CÍMÛ PROJEKT

KÖSZÖNJÜK!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata

KERETÉBEN GONDOSKODIK
TÖBB TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINÕSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRÓL.

A beruházással érintett
települések a következõk:
Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde, Csonkahegyhát,
Dobronhegy, Hagyárosbörönd, Kávás, Kustánszeg,
Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Zalaboldogfa, Zalaegerszeg, Zalaszentgyörgy.
Tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy a kivitelezéssel érintett területekre bejegyzett szolgalmi jogok ellenértékének kifizetésérõl postai utalványon keresztül gondoskodunk – elõreláthatólag – 2014. március 15. napjáig.
Önkormányzati Társulás
Zalaegerszeg és térsége
ivóvízminõségének
javítására

BÖLCSI-KÓSTOLGATÓ – 2014

2014. március–április hónapban sok szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket, nagyszülõket, leendõ bölcsiseket az Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéiben a bölcsikóstolgatókon.
Cseperedõ-bölcsõde: 2014. április 5.
Ûrhajós-bölcsõde:
2014. március 29.
Tipegõ-bölcsõde
2014. március 8.

9–12 óráig
9–12 óráig
9–12 óráig

A délelõtt során lehetõség nyílik:
• Megismerkedni a leendõ gondozónõkkel
• A bölcsõdei élettel
• A bölcsõde épületével, a csoportszobákkal, játékokkal
Minden, a bölcsõdei élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre
választ kaphatnak!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Prenner Zsuzsanna – Egyesített Bölcsõdék vezetõje 30/377-39-25
Gáspár Lászlóné – bölcsõdevezetõ
30/870-62-27
Makovecz Tamásné – bölcsõdevezetõ
30/870-62-25
Pohánka Ivánné – bölcsõdevezetõ
30/870-62-29
Tóthné Kelencz Erika – bölcsõdevezetõ
30/870-62-21

2014. MÁRCIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2014.
március hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium

2014.
2014.
2014.
2014.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium

SZEDÉS

IDEJE

03.
03.
03.
03.

10.
11.
12–13.
12–13.

13–17
13–17
13–17
13–17

óra
óra
óra
óra

HELYE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2014. 03. 12.
2014. 03. 13.

13–17 óra
7–14 óra

Liszt-iskola

Eötvös József Ált. Iskola

2014. 03. 10.
2014. 03. 11.

13–17 óra
7–14 óra

Eötvös-iskola

Ady Ált. Iskola

2014. 03. 10.
2014. 03. 11.

13–17 óra
7–13 óra

Ady-iskola

Páterdombi SZK.

2014. 03. 12.

9.30–12 óra

Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola

2014. 03. 10.
2014. 03. 11.

7–13 óra
12–17 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2014. 03. 12.
2014. 03. 13.

13–17 óra
7–13 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2014. 03. 10.
2014. 03. 11.

7–13 óra
13–17 óra

Petõfi-iskola

Dózsa Ált. Iskola

2014. 03. 12.
2014. 03. 13.

13–17 óra
7–13 óra

Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi SZK.

2014. 03. 10.
2014. 03. 11.

13–17 óra
13–17 óra

Teleki Blanka Kollégium

Ganz–Munkácsy SZK.

2014. 03. 24.

13–17 óra

Kölcsey-gimnázium

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2014. 03. 13.
2014. 03. 14.

9–15 óra
9–13 óra

Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola

2014. 03. 10.
2014. 03. 11.

7–14 óra
13–17 óra

Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium

2014. 03. 12.
2014. 03. 13.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László SZK.

2014. 03. 12.
2014. 03. 13.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2014. 03. 19. 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés:
Személyesen:
Ügyfélfogadás:

06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTOKAT KÉRJÜK BETARTANI!

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Alapterület
(m2)
Átalszegett u. 23/A
Cím

Szobaszám

B fsz. 11.

34

1

A fsz. 18.

34

1

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

6.086

179

6.086

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. március 21. (péntek)
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Bérlõkijelölés:
– Elsõdlegesen jelölhetõ ki az a pályázó, aki zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, és az 1 hónapra
esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
– Amennyiben nincs zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ pályázó, abban az esetben kijelölhetõ az a
pályázó is, aki zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkezik, és az 1 hónapra esõ fajlagos
megtakarítása a legmagasabb.
– Az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás kiszámításánál az induló elõtakarékosság összegét, a havi
kötelezõ elõtakarékosság összegét, illetve az igényelt elhelyezés idõtartamát kell figyelembe venni.
– Azonos 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás esetén a házastársak (regisztrált élettársak) elõnyt élveznek az egyedülálló személyekkel szemben.
– Az egyedülálló személyek számára egyidejûleg legfeljebb 10 szállás biztosítható.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várhatóan a 2014. április hónapban tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval
az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

50%-a. A pályázónak a pályázati adatlapon az önrészre és
az egyéb forrásra vonatkozó adatok megjelölésével igazolnia kell, hogy a megvalósítandó cél tervezett költségvetésének 50%-a rendelkezésre áll. Akkor is szükséges
 A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Biaz 50%-os önkormányzati támogatáson kívüli rész vállazottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlélása a támogatást igénylõ részérõl, ha több bizottság is
sének 2014. évi költségvetésérõl szóló 2/2014.
nyújt egyidejûleg támogatást ugyanazon rendezvény, il(II. 07.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír letve szervezet részére. Kivételt képeznek ez alól az önki az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kere- kormányzat intézményei.
te terhére történõ támogatás felhasználására.
A pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani, abban az esetben, ha
Pályázatot nyújthatnak be Zalaegerszegen mûködõ pályázatuk közösségi programok megvalósítására szól,
szociális, egészségügyi, idõsügyi, esélyegyenlõségi tevé- kérjük feltüntetni a programon hány fõ vesz részt.
kenységet végzõ civil szervezetek, amelyek a pályázat benyújtásakor már legalább egy éve megalakultak, továbbá
A pályázatok beérkezési határideje, helye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, 2014.
fenntartott szociális és egészségügyi intézmények, vala- március 14. (péntek) napjáig lehet személyesen benyújmint azon intézmények, melyek zalaegerszegi székhe- tani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hilyûek és támogatási kérelmük kifejezetten szociális, vatal Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth
egészségügyi és idõsügyi tevékenységre, a kisebbség u. 17–19.).
társadalmi helyzetének javítására, valamint a város esélyPostai úton történõ továbbítás esetén a legkésõbbi
egyenlõségi programjának végrehajtására irányul.
feladási dátumbélyegzõ: 2014. március 14.
A pályázaton nyert támogatás felhasználásának elszámolása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének A pályázat elbírálása során kizáró tényezõ:
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérõl • ha valamelyik pályázó a 2013. évi önkormányzati tászóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6.
mogatással határidõre nem, vagy nem megfelelõ
§-ában foglaltak szerint történhet.
módon számolt el, a támogatási megállapodásban
foglaltakat nem teljesítette,
TÁMOGATÁS
• a pályázati kiírásnak nem megfelelõ, hiányos pálya• mûködési kiadások kiegészítésére,
munka,
• közösségi programok megvalósítására,
• határidõ letelte után érkezett a pályázat.
• tárgyieszköz-beszerzés céljára adható.
Rendelkezésre álló forrás: 2.225.000 Ft
A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.)
A támogatás összege nem lehet több, mint a megva- szerezhetõ be, továbbá a www.zalaegerszeg.hu honlapról
lósítandó cél, esemény stb. tervezett költségvetésének is letölthetõ.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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„KIHAGYHATATLAN” SZERETNE LENNI ELÕLEGEZETT BIZALOMNAK TEKINTIK
TIZENNÉGY ÉVESEN A 17 ÉVESEK VÁLOGATOTTJÁBAN

 Örömteli pillanat az egerszegi nõi labdarúgás mindennapjaiban: a ZTE NB II-es nõi csapatának utánpótlásától meghívást kapott az U–17-es válogatott keretbe Barti Luca. A gyengébbik
nembõl õ az elsõ, aki bekerülhet Egerszegrõl a magyar válogatottba, még ha az korosztályos is. Luca mindössze 14 éves, és
minden bizonnyal átlagon felüli tehetségének szól, hogy számításba veszik a 17 évesek között.
– Már óvodás koromban beálltam a fiúk közé focizni – emlékezett a kezdetre Barti Luca. – A kapusposzt késõbb „jött a képbe”, de
megkedveltem.
Pályafutása során Vincze Sándorné, Péter Zoltán és jelenlegi
edzõje, Kostorják Zsolt egyengette
útját. Jelenlegi szakvezetõjének
külön örül, mivel õ is ezen a poszton szerepelt aktív játékos idõszakában, és sokat segíthet neki,
hogy minél jobb „portás” válhasson
belõle.
– A foci mellett rövid ideig atletizáltam, a „sportok királynõje” jó
alapot adott a labdarúgáshoz –
folytatta a fiatal kapuvédõ. – Bizakodom, hogy sikerül ott ragadnom
a korosztályos válogatottnál.
Igyekszem olyan teljesítményt

tás is mehetne jobban. A lábjátékot
is gyakorolnia kell, mivel manapság a kapusok is a mezõnyjáték
résztvevõi, mivel hazaadáskor
nem lehet felvenni a labdát.
– Tehetséges játékos – értékelte Barti Lucát edzõje, Kostorják
Zsolt. – Szorgalmas az edzéseken,
nyújtani, hogy kihagyhatatlan le- a pluszmunkát is szívesen vállalja.
gyek. Lépésrõl lépésre szeretnék Ha fejlõdése töretlen marad, jó kaelõre haladni. Idõvel jó lenne a pus válhat belõle.
ZTE felnõttcsapatában
védeni, és
minél többször válogatott lenni.
Luca elmondja,
hogy példaképe Neuer,
a
német
Bayern München kapusa. A tehetsége ellenére még bõven van taKASZAHÁZI
nulnivalója a kapusok tudományá- ZALAEGERSZEGEN,
ból. A magas labdák még gondot FENNSÍKON, Rózsavölgyi utcában,
2
okoznak neki, a kapuból való kifu- kertvárosi lakóövezetben 808 m

AZ ELMÚLT HÉT SPORTKRÓNIKÁJA
KTE-Duna Aszfalt–Zalakerámia ZTE KK
70-54 (24-10, 19-11, 19-11, 8-22)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Kecskemét, 1200 nézõ. Jv.:
Földházi, Farkas, Tõzsér.
Fehérvár után Kecskeméten is simán kikapott a ZTE együttese.
Uniqa Euroleasing Sopron–ZTE NKK 105-52
(29-18, 24-11, 28-10, 24-13)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, középszakasz. Sopron, 300 nézõ.
A vártnál nagyobb különbséggel kapott ki a ZTE, amely meg sem
tudta közelíteni az elmúlt két fordulóban mutatott harcos játékát.

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.

KÉT EGERSZEGI AZ OLIMPIAI KERETBEN

 Bár messze van még a 2014-es nyári olimpia, a sportági szövetségeknél már tervezgetik, hogy kik lehetnek az esetleges ötkarikás játékok résztvevõi. A Magyar Atlétikai Szövetségben is
megnevezték az esetleges olimpiai résztvevõket. Örvendetes,
hogy Ferenczi Melinda és Szûcs Valdó, a Zalaszám ZAC két tehetséges sportolója is tagja az olimpiai keretnek.
– Meglepett bennetek a meghívó, vagy eredményeitek alapján számítottatok rá?
Ferenczi Melinda: – Nem gondoltam, hogy bekerülök az olimpiára készülõ keretbe, természetesen nagyon örülök a meghívásnak. Edzéseken pluszmotivációt
jelent, hogy számításba vettek a
magyar csapatban.
Szûcs Valdó: – Az elmúlt évi
eredményeim alapján nem gondoltam rá, hogy ott lehetek az
olimpiára készülõ magyar együttesben. Az évek során viszont fokozatosan javultak az eredményeim. A szakemberek is biztosan
az összképet nézték, így lettem
tagja a magyar keretnek.
– Milyen számokban számítanak rátok a magyar csapatban?
F. M.: 200 méteres síkfutásban.
Sz. V.: 110 m gáton.
– A kerettagság még nem jelent automatikusan olimpiai
részvételt. Gondolom, bizonyos
szintidõt kell teljesíteni. Sikerülhet megfutni majd a szintidõket?
F. M.: – Nem vagyok tisztában
még a lehetséges szintidõvel. Ter-

SZÓÉRMEK DEBRECENBÕL
Ú
HÍRCSOKOR

Ajka FC–ZTE FC 1-1 (1-1)

NEGATÍV A MÉRLEG
 AZ NB II-es röplabdabajnok- EREDMÉNYEK:
ság utóbbi fordulóját BudapesZTE RC–Szombathelyi ESE
ten rendezték meg.
Sprint 3:1 (16, 24, –17, 18)
A ZTE RC férficsapata egy
gyõzelmet aratott, kétszer kikapott. Az egerszegiek az elsõ mérkõzésen jó játékkal verték a rutinos Szombathelyi ESE Sprint csapatát. A második mérkõzésen két
játszmában is szoros csatát vívtak, de végül három szettben kikaptak, a házigazda Pénzügyõrtõl. Zárásként a feljutásra is eséNB II-es labdarúgó-mérkõzés. Ajka, 600 nézõ. Jv.: Botló. Gólszer- lyes Szegedtõl simám kikaptak.
zõk: Lattenstein (34. p.), illetve Grbics (35. p.).
A jól játszó ZTE elhozhatta volna a 3 pontot.
BKV Elõre–ZTK FMVas 1:7 (3346-3502)

Pézügyõr–ZTE RC 3:0
(25, 15, 24)
Szegedi EHÖK–ZTE RC
(12, 15, 17)
A ZTE összeállítása mindhárom találkozón azonos volt:
Horváth R., Németh B., Molnár,
Koós, Gróf, Bognár. Csere: Cserjési, Kiss G., Légrádi. Edzõ: Markó
Gábor.

EGYÉVES KITILTÁS A RENDBONTÓNAK

Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Budapest.
A meggyengült hazaiak ellen tartalékosan is magabiztos sikert arat-  A február 22-én megrendezett Zalakerámia ZTE
tak az egerszegiek.
KK–PVSK Pannonpower férfi
Rákoshegyi VSE II.–ZTE ZÁÉV 1:7 (3151-3320)
kosárlabda-mérkõzés 4. neSzuper ligás nõi tekemérkõzés, Budapest.
gyedében egy pályára repülõ
Az egerszegiek a vártnál magabiztosabban hozták a papírformát, és söröspohár után a játékvezetapadnak az éllovas Rákoshegy elsõ csapatára.
tõk megállították a játékot, és
a biztonsági személyzetet egy
Haladás VSE–Z. Csuti Hydrocomp 6:6
renitens szurkoló kivezettetéNB I-es sakkmérkõzés, Szombathely.
sére kérték, amit hosszas duA jó képességû Haladás otthonában nagyszerûen helyt állt a kiesés lakodás után sikerült végreellen küzdõ egerszegi csapat. A bravúros döntetlennel továbbra is reá- hajtani.
lis esély mutatkozik a bentmaradás kiharcolására.
Tarr Sprint Andráshida SC–Futura Mosonmagyaróvár 0-1 (0-0)

mészetesen igyekszem megfutni.
Egyébként úgy érzem, inkább a
2020-as olimpiára van esélyem kijutni, még bõven lehet fejlõdnöm.
A merevségemen kell javítanom. A
hajrára is rendre elfáradok, fizikális téren is van pótolnivalóm.
Sz. V.: – Sejtéseim vannak a
szintidõ kapcsán, szerintem 13,50
másodperc körül húzzák meg a
határt. Már említettem javulnak az
eredményeim, a sérüléseim is a
múlté. Jó erõben érzem magam,
szerencsés esetben összejöhet a
kvóta. Az kérdés persze, hogy
majd ki utazik. Akár csak Melinda,
én is a 2020-as olimpiát tartom elérhetõ célnak, de ez nem azt jelenti, hogy a 2016-osért nem teszek meg mindent.

– A kerettagságot tehát elõlegezett bizalomnak veszitek?
F. M.: – Nyilván az eddigi sportpályafutásom elismerése, tehetségesnek tartanak. Az elmúlt évem
jól sikerült, nemzetközi porondon
is letettem a névjegyem. A szövetségbõl a teljesítményem alapján érkezett a meghívó, ami
pluszmotivációt jelent számomra. Ha az edzéseken kicsit elfáradok, átlendülök a
holtponton, ha az olimpiai kerettagságra gondolok.
Sz. V.: – Nagyon jól esik,
hogy bíznak bennem. Úgy érzem, fizikálisan rendben vagyok, pszichés oldalon is
igyekszem teljesen rendben lenni.
Sokat segít ebben édesanyám és
barátnõm is. Bizakodom, hogy akár
még a 2016-os ötkarikás szereplés
is összejöhet. Csak rajtam múlik.
– Az idei évben milyen kiemelkedõ versenyek várnak rátok?
F. M.: – A két fõ versenyem a
junior- és az ifjúsági világbajnokság. Az ifin jó lenne döntõbe kerülni. A junior vb-n a tapasztalatszerzés a cél, edzõdni a nemzetközi
mezõnyben.
Sz. V.: – Számomra a junior-világbajnokság a legfontosabb az
idei versenysorozatban. Itt szeretnék jó eredményt elérni, ami további lökést adna az olimpiához
vezetõ úton.

E

A klub által is ismert elkövetõ
jelentkezését kérték, aki jelentkezett az egyesület irodájában, tettét
elismerte, viselkedéséért elnézést
kért. Ez utóbbit a klubunk respektálta, ám a szurkolót visszaesõként a ZTE KK Kft. az általa rendezett hazai mérkõzések céljára
használt összes sportlétesítményre vonatkozóan egy évre – 2015.
február 25-ig – sportrendezvényen
történõ részvételbõl kizárta.

GERSZEGI SÚLYEMELÕK SZOMBATHELYEN
NB III Nyugati csoport, labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 300 nézõ. Jv.: Mód. Gólszerzõ: Hajós.
A sok hibával tarkított találkozón végül egy durva védelmi hiba után  A ZTE Súlyemelõ Klub ver170 (75+95) kg. 94 kg: Szanati
senyzõi Szombathelyen, a CSB Szabolcs 290 (130+160) kg.
sikerült a visszavágás az õszi vereségért a vendégcsapatnak.
I. fordulóján és területi minõsíIfjúságiak. 62 kg: Lichtnecker
Balatonboglári SC–Egerszegi KK 39-25 (22-12)
tõ súlyemelõversenyen vettek
Dávid 140 kg (60+80) kg.
Somogy–Zala megyei nõi kézilabda-bajnokság, Balatonboglár, 100 részt. Az országban több heSerdülõk. 69 kg: Bakos Erik
nézõ. V.: Bohár, Markhard.
lyen megrendezett I. csapatbaj- 173 kg (78+95) kg.
A csoport rangadóján a 2. helyezetett egerszegiek csak 13 percig noki fordulón 13 egyesület inTerületi minõsítõ versenyen
nyújtottak elfogadható teljesítményt.
dult. Két forduló alapján az elegy tehetséges utánpótláskorú
sõ hat csapat részére decemversenyzõ képviselte a ZTE-t. BaTörökbálinti FSE–Göcsej SK 6-8 (1-5)
berben rendeznek külön dönkos Alex a fiúk 77 kg súlycsoportNB II-es futsalmérkõzés, Törökbálint.
tõt.
jában 94 (42+52) kilós teljesítA Göcsej SK 39 ponttal jelenleg az ötödik helyen áll, de a hétfõi
ménnyel elsõ lett.
(március 3.) záró játéknapon két közvetlen mögötte lévõ riválisa is ját- A ZTE versenyzõinek eredményei.
Bakos Erik és Bakos Alex a
szik, s az õ eredményeik függvényében az 5–7. hely egyikén végezFelnõttek. 56 kg: Tóth Krisztián verseny során új egyéni csúcsokat
het.
138 (60+78) kg. 62 kg: Papp Péter értek el.

Debrecenben, a Hajós Alfred felkészülési versenyen a ZÚK tíz rajthoz állt úszója közül hárman tértek haza éremmel, a többiek pedig szinte kivétel nélkül az elsõ nyolcban végeztek.
Büky-Erdõs Norbert (2000) a B2000–2001 korosztályban 200 m hátúszásban meggyõzõ, teljes 3 másodperces fölénnyel nyert aranyérmet,
majd 400 m gyorsúszásban további egy ezüstérmet.
Betlehem Dávid (2003) a C2002–2003 korosztályban 100 m fiú pillangóúszásban 3 tizeddel elõbb ért célba helybéli ellenfelénél, így övé
lehetett az aranyérem. A továbbiakban 200 m hátúszásban és 400 m
vegyes úszásban ezüstérmet szerzett. Gergye Ákos (2002) a C2002–
2003 korosztályban 200 m fiú hátúszásban bronzérmet szerzett, míg
400 m vegyesen csapattársával küzdve ért célba a 3. helyen.
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Hirdetés
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

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.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.
Ny.sz.: 00421-2013

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.

cipõboltokba!

ASZTALI VARRÓGÉP
REÁLIS ÁRON ELADÓ!
Érd.: 06-30/480-4191

