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Bár az interneten zajló diskur-
zusokat és a legnagyobb közös-
ségi portálon folyó lájkolásokat
nem nagyon követi, mégis jelen
van a virtuális térben. A Face-
bookon a minap éppen az a régi
felvétel keringett róla, melyen a
fedett uszoda dombormûvét ké-
szíti. 1971-et írtunk akkor. Az al-
kotó, azaz Németh János Mun-
kácsy-díjas keramikusmûvész
március 16-án töltötte be 80.
életévét. Elõtte két nappal, a
nemzeti ünnep elõestéjén Kos-
suth-díjjal jutalmazták fél évszá-
zados munkásságát.

– pánczélPetra –

A bizottság, „a népi kerámiavilág
mondanivalóját a modern szobrá-
szattal és kerámiamûvészettel öt-
vözõ munkája elismeréseképpen”
tüntette ki a rangos állami díjjal a
zalai alkotót. Németh Jánossal a
mûtermében beszélgettünk a díj-
átadó elõtt néhány nappal. A szá-
raz adatokat ezúttal ugorjuk át (az
interneten bõven találunk hivatko-
zást alkotásainak, egyéni és cso-
portos kiállításainak számáról), ma-
radjunk inkább a szellemiségnél.

– Ebbe a világba születtem bele,
erre a pályára készültem. Olyan
emberek között nõttem fel, akik fa-
zekassággal, kézmûvességgel fog-
lalkoztak. Édesapám nemcsak kitû-
nõen mintázott, hanem gyönyörûen
is rajzolt, komoly mûvészi vénával
rendelkezett. Nagyapám pedig hí-
res céhmester, kályhásmester volt,
akinek mûhelyében Malonyai De-
zsõ néprajzkutató is megfordult. A
mi mûhelyünkbõl jött létre késõbb a
zalaegerszegi cserépkályhagyár,
és én is ott kezdtem el dolgozni –
meséli a kezdeteket.

Ilyen elõzmények után akár fa-
zekas vagy kályhagyáros is marad-
hatott volna, ám õ mûvészeti pályá-
ra készült. A kézmûves és népmû-
vészeti gyökerekkel azonban so-
sem szakított. Sõt, egész életében
ezt ötvözte a szobrászattal.

– Az iparmûvészeti fõiskolán
óriási mesterektõl tanulhattam:
Borsos Miklóstól, Ferenczy Noémi-
tõl és Gádor Istvántól. Bár az akko-
ri hatalom megkövetelt az oktatás-
ban egyfajta politikai ideológiát, a
mûhelyekben egész más szellemi-
ség uralkodott. Tulajdonképpen itt

töltöttük napjainkat a mesterekkel
együtt, és a tudás javát ott sajátítot-
tuk el. A mostani munkáimnak is
máig ez az alapja.

A keramikusmûvész azonban
gyorsan hozzáteszi: ez korántsem
jelent egyhelyben topogást. Mert
közben önmagunkon belül folya-
matosan alakulunk. Ha az ember
magáénak tud egyfajta szellemi-
séget, azt lehet egész életen át
képviselni, úgy, hogy közben min-
dig fejlesztünk, alakítunk valamit a
munkákon. Ezért nem szakadt el
sohasem a néprajztól és a pász-
tormûvészettõl. Mint mondja, szá-
mára azért érdekes ez a világ,
mert a szellemisége az emberek
lelkébõl fakad. Nem akar világ-

megváltó lenni; egyszerûségében
szép.

Németh János annak ellenére,
hogy mindig a zalai fazekashagyo-
mányokra támaszkodott, szobrász-
ként mégis egy egészen újszerû
dolgot hozott létre: kerámiaszobrait
koronggal alakította.

– Nem a szobrászatot akarom
imitálni, hanem a korong eszközé-
vel kifejezni a mondanivalót. Tulaj-
donképpen a fazekaskorongon
épülnek fel a szobrok elemei, alko-
tórészei. Ugyanúgy, mint ahogy a
korsó vagy az edény készül.
Kubusokból, csövekbõl, gömbök-
bõl alakul a mû. Sõt, a kerámia
dombormûvek esetében is mûkö-
dik ez az eljárás.

Munkáit elnézve megelevene-
dik a népmesék, mitológiák világa,
de a kereszténység jellegzetes
motívumai is. Mint meséli, számá-
ra a népmûvészet és a hozzá kap-
csolódó formavilág nemcsak ma-
gyar, hanem egyetemes dolog.
Alakjait azonban gyakran ihleti a
zalai tájra jellemzõ hullámzás, bõ-
ség. Állatfigurái és nõalakjai teltek,
dúsak. Karakterük pedig sokszor
humoros, groteszk, vagy éppen
pajzán.

– Szeretem úgy megjeleníteni a
dolgokat, ahogy az a képzeletünk-
ben vagy egy gyerek képzeletében
megjelenik. Elképzelem az állatok
mozgását, viselkedését, jellemét.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KOSSUTH-DÍJAS LETT NÉMETH JÁNOS
A KORONGON ÉPÜLNEK AZ ELEMEK

A Keresztury-házra készülõ pályázat makettjét mutatja Németh János.

„1848. március 15-én, 166
esztendõvel ezelõtt egyhangú-
lag nyilatkoztatta ki a formáló-
dó nemzet, hogy szabad, erõs,
polgári Magyarországot akar,
és szándéka megvalósításában
nem tûr halogatást” – fogalma-
zott Vigh László országgyûlési
képviselõ a zalaegerszegi ün-
nepség elsõ helyszínén, a Deák
téren.

Mint mondta, céljaik tiszták, vi-
lágosak voltak. Március 15-e jóval
több egy ünnepnél a nemzeti ün-
nepeink sorában.

(Folytatás a 3. oldalon.)

MEGEMLÉKEZTÜNK
MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGEK A VÁROSBAN

Vigh László ünnepi beszédét mondja.

Fotó:  –pP –
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Téma: Pajzsmirigymûködés
zavarai és hormonális vál-
tozások idõskorban.

Elõadó: Dr. Györkös Andrea
endokrinológus-belgyó-
gyász részlegvezetõ fõor-
vos.

Egyéb aktuális ügyek megbe-
szélése.

CZIRKOVICS ADÉL EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
MÁRCIUS 19-ÉN, 11 ÓRAKOR AZ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA,

GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA AULÁJÁBAN

CZIRKOVICS ADÉL
AMATÕR FESTÕMÛVÉSZ PORTRÉIBÓL NYÍLIK EMLÉKKIÁLLÍTÁS,

MELYET FRIMMEL GYULA GRAFIKUSMÛVÉSZ NYIT MEG.

A PORTRÉKAT ÁPRILIS 2-IG LÁTHATJÁK AZ ÉRDEKLÕDÕK,
AKIKET SZERETETTEL VÁRNAK!

Emlékeztetett arra, a Gyur-
csány–Bajnai kormány nemcsak
csõdhelyzetbe vitte az országot,
hanem lelkileg is összetörte töb-

bek között a devizahitel csapdájá-
val. A CÖF éppen ezért a Fidesz-
kormányzás folytatását tartja kívá-
natosnak.  Most újabb nemzeti
társadalmi szerzõdésen dolgoz-
nak; a 120 állomásból álló, hatá-
ron túli településeket érintõ akció-
juk során civil szervezetek véle-
ményeit, a kormányzással kap-
csolatos elvárásait gyûjtik össze,
amit a jövõ kormányának adnak
át. Az új társadalmi szerzõdés
egyik eleme lesz a március 29-i
békemenet, amikor az emberek
ismét kiállhatnak a nemzet érde-

kei, az ország szuverenitása és a
jó kormányzás mellett.

Léránt Károly, a helyi CÖF-
klub vezetõje a részletekrõl el-

mondta, a minden idõk legna-
gyobb békementére Zalaeger-
szegrõl öt busszal utaznak, ami
már megtelt.

Vigh László, a Fidesz–KDNP
országgyûlési képviselõjelöltje be-
jelentette, hogy lobbizásuknak kö-
szönhetõen a kormány újabb
négyszázmillió forintot biztosít a
zalaegerszegi megyei kórház új
szívcentrumának létesítéséhez.
Így az építkezés költségeire 3,4
milliárd forint jut az egyébként 4,6
milliárd forintba kerülõ beruházás-
ban.

ÚJABB BÉKEMENET
CÖF-FÓRUM ZALAEGERSZEGEN

Megítélésük szerint csak a Fidesz–KDNP kormánynak van
programja, amit mindenképp érdemes folytatni, természetesen a
hibák kijavításával – hangsúlyozta Csizmadia László, a Civil
Összefogás Fórum (CÖF) elnöke a szervezet országjáró körútja
alkalmából tartott zalaegerszegi sajtótájékoztatón, melyet fórum
követett Bayer Zsolt részvételével.  – Ahogy kedvenc szerzõm,

Márai Sándor írja: „A világnak nin-
csen semmiféle értelme számod-
ra, hazád nélkül. Ne várj jót a ha-
zától, és ne sopánkodj, ha meg-
bántanak a haza nevében. Minden
érdektelen. Egyáltalán, semmit ne
várj hazádtól. Csak adjál azt, ami
legjobb életedben.” Magam is azt
vallom, hogy csak becsületes
munkával biztosíthatjuk családunk
jólétét, hazánk felemelkedését. Az
európai minõségû munkához
azonban európai bér is jár(na). A
minõséghez viszont tanulni kell,
mert a tudás hatalom, amit nem
vehetnek el senkitõl. A Független
Kisgazdapárt színeiben kívánok
tenni mindezért.

ADJ A HAZÁNAK!
BEMUTATKOZIK: DR. BOR TIBOR (FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT) 

– 1960-ban, Zalaegerszegen születtem, 1983 és 1988 között
Berlinben, a Humboldt Egyetemen végeztem tanulmányaimat. Je-
lenleg egyéni ügyvédként dolgozom szülõvárosomban – fogal-
mazott dr. Bor Tibor, a Független Kisgazdapárt országgyûlési
képviselõjelöltje.

Dr. Bor Tibor

Az 54 éves közgazdász saját vál-
lalkozást vezet, és mint elmondta,
jól ismeri a zalai gazdasági, vállalko-
zói életet. A megyei kereskedelmi és
iparkamara alelnöke, a szolgáltató
tagozat elnöke, aki a kamarai mun-
káján keresztül folyamatosan segíti
a mikrovállalkozásokat. Úgy gondol-
ja, hogy mindenhol érdekcsoportok
döntenek, az emberek megosztot-
tak, mély árkot ástak közéjük. „Az
ország egyik fele a HÍR tévét nézi, a
másik fele meg az ATV-t. A fiatalokat
pedig egyáltalán nem érdekli a poli-
tika” – mondta. Véleményét arra ala-
pozza, hogy az ajánlóívek aláírása-
kor személyesen beszélt közel 800
emberrel, akik õszintén elmondták,
mit gondolnak a jelenlegi magyaror-
szági helyzetrõl. 

Kiss Ferenc olyan városért és
megyéért dolgozna, ahol a gyer-
meknevelés nem teher, a tanult,
szakképzett, diplomás fiatalok nem
mennek külföldre, a munkavállalók

tisztességes bért kapnak. Ahol a tá-
mogatások elbírálásáról, elosztásá-
ról helyben döntenek, és ahol rend
van és megvédik az emberi értéke-
ket, és a felelõsségrevonás sem
marad el. 

PÁRTÉRDEK NÉLKÜL
BEMUTATKOZIK: KISS FERENC (FÜGGETLEN) 

Értékteremtõ munkásokra, nem pedig közmunkásokra van
szükség. Nem pártkatonákra, akik csak a pártérdekeket képvise-
lik, hanem olyanokra, akik valóban a városért, a megyéért dol-
goznának az Országgyûlésben – fogalmazott sajtótájékoztatóján
Kiss Ferenc, a megye 1-es számú (Zalaegerszeg központú) vá-
lasztókerületének független országgyûlési képviselõjelöltje.

Kiss Ferenc

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,
nyelvvizsgára felkészítést, korre-
petálást vállal.

Telefon: 30/902-4426.

Mindenki nosztalgiával tekint a
csapatra, folytatta a ZTE-
SPORTSZOLG Kft. megalakulá-
sával kapcsolatban, pedig ebben
az esetben egy részvénytársaság
mûködését kell elemezni. „Az ön-
kormányzat már 2005-ben meg-
mentette egyszer Nagy Ferencet
és csapatát, majd az elmúlt 7–8
évben is több száz millió forintot
költött a város a ZTE-re. Kocsis
Gyula úgy véli, az önkormányzat
nem jó tulajdonos, mivel egy politi-
kai testületrõl van szó, ahol pártér-

dekek ütköznek. A politika nem
mindig a gazdasági szempontokat
veszi figyelembe. Mint fogalma-
zott, egyetért a ZTE megmentésé-
vel, de a módszerrel nem. 

A Zala-Depo Kft. fejlesztésével
egyetért, mint mondta, támogatan-
dó a tulajdonosi érdek a cég ré-
szérõl. Ugyanakkor aggályosnak
tartja az andráshidai repülõtérrel
kapcsolatos döntést, véleménye
szerint a területet egyben kell tar-
tani, és nem szabad megengedni
a repülõtér szétforgácsolását.

EZE: ARÁNYOS ELOSZTÁST
A városi közgyûlésen született döntésekrõl sajtótájékoztató ke-

retében mondta el véleményét dr. Kocsis Gyula (EZE)  önkor-
mányzati képviselõ. Elsõként a szociális szolgáltatásról szólt, je-
lezve: az önkormányzat érti az idõk szavát, és nem emelt díjakat.
Figyelembe vette az emberek tûrõképességét.

Felidézte az 1848. március 15-i
események elõzményeit, szólt a
bécsi forradalom jelentõségérõl és
hatásáról Pozsonyban, majd Pes-
ten. Ha az ország ragaszkodik a
szabadsághoz, el lehet érni a si-
kert, tette hozzá. A fiatalokról szól-
va azt mondta: mindig a fiatalok je-
lentik a jövõt, és az az ország,
megye vagy város, amelyik nem fi-
gyel erre, saját jövõjét éli fel. A vá-
ros vezetése és a helyi sajtó kö-
zött korrekt kapcsolat alakult ki az

elmúlt években, és munkájukért
köszönet jár – fogalmazott Balaicz
Zoltán

* * *
A szabad sajtó napján az

MSZP megyei és zalaegerszegi
szervezete is köszöntötte az
újságírókat. Dr. Fodor Csaba és
Major Gábor idézte fel a jól ismert
12 pontot, elemezve a mai magyar
viszonyokra. A szocialisták szerint
ma nincs igazi sajtószabadság, és
közös teherviselés sincs.

SAJTÓ NAPI RANDEVÚ

„Ha nem szabad a gondolat, ha nem írhatjuk le, amit gondolunk,
akkor nem beszélhetünk polgári demokráciáról” – fogalmazott Balaicz
Zoltán a szabad sajtó napja alkalmából tartott sajtóreggelin a Mylord
Kávé- és Teaházban. Az alpolgármester a város vezetése nevében kö-
szöntötte a helyi nyomtatott és elektronikus sajtó képviselõit. 

POLITIKAI HIRDETÉS

Philips Tornado
Spirál

energia-
takarékos

izzó: 

Led-es
fény-
források 



(Folytatás az 1. oldalról.)
Március 15. egy jelkép, egy kö-

zös pont, egy közös forrás, amely
a vérszerzõdéshez hasonló kötelé-
keket jelent magyar és magyar kö-
zött – folytatta az ünnepi szónok.

Vigh László arról beszélt, hogy
„mi magyarok ezen a napon lép-
tünk elõször egy céljait világosan
megfogalmazó, akaratát egyértel-
mûen kinyilvánító, egy és osztha-
tatlan politikai közösséget alkotó
nemzetként a világtörténelem
színpadára. Március idusa a sza-
badság és az igazság nagy pilla-
natát hozta el”. A máról szólva ki-
fejtette: „hasonlóképpen nehéz fel-
adat jutott nekünk, felelõsen gon-
dolkodó mai magyaroknak. A meg-
kezdett úton haladva folytatnunk
kell az országépítést, a gazdaság-
élénkítést, a munkahelyteremtést.
Mindez persze csak egy módon si-
kerülhet: összefogással. „Én hi-
szek az összefogás erejében, hi-
szem azt, hogy Magyarországra,
benne Zala megyére és Zalaeger-
szegre is jobb jövõ, megérdemelt
felemelkedés vár.” Deákot idézve
fejezte be gondolatait „Magyaror-
szágot nem uszító gondolatokkal
nyugtalanítva, hanem köznapi,
hasznos jólétet gyarapító tettek
sorával kell szeretni".

A Csány-szobornál Balaicz
Zoltán alpolgármester szólt az
ünneplõ sokasághoz. Személyes
élményeit megosztva beszélt az
ünneprõl, a hazaszeretetrõl, kü-
lön kiemelve a fiatalok felelõs-
ségét.

„1848. március 15-e emlékeztet
bennünket a haza, a nemzet meg-
becsülésére és az iránta való hû-
ségünkre, a nemzetünkért érzett
felelõsségünkre. Manapság sokan
mondják, hogy a hazafiság, a ha-
zaszeretet valami régi, ócska hol-
mi, talán már múzeumi vitrinbe va-
ló. Sokan legyintenek rá, vagy ép-
pen nevetnek rajta. Holott a haza-
fiság, a nemzet szeretete a népün-
ket fenntartó erõ. Ezért kérlek ben-
neteket, hogy soha ne felejtsétek
el: az ünnep mindannyiunké, de
elsõsorban a tiétek, fiataloké!
Amíg lesznek olyan fiatalok a ma-
gyarok között, mint Petõfi, Jókai,
Vasvári és a többiek, akik szenve-
délyesen keresik az igazságot,
nem nyugszanak bele az igazság-
talanságba, és sarkosan, olykor
bántóan is kimondják a vélemé-
nyüket – mert ez már csak így van
az ifjaknál –, addig nem kell fél-
nünk a jövendõtõl. Legyetek büsz-
kék hazánkra, múltunkra, õseink-
re, szüleitekre, nagyszüleitekre,

akik megtartották ezt az országot.
Legyetek jó emberek, jó magya-
rok!”

Az ünnepi szónok így folytatta:
„Csak akkor van magyar megma-
radás, ha a nemzetépítés és az or-
szágépítés gondolata együtt jár a
közösség építésével. Csak akkor
van megmaradás, ha együtt épít-
jük a magyar közösségeket….
Nem gyûlölhetik egymást azok,
akik szeretik hazájukat. Gyûlölköd-
ni azok szoktak, akik nem szeretik
a hazát. 1848, 1956 vagy épp
1989 hõsei a szabadságot bátran
harcolták ki. És amit õk kiharcoltak
nekünk, a mi felelõsségünk meg-
védeni.”

„Higgyünk mi is a sikerben,
abban, hogy becsületes munká-
val, egymás meghallgatásával és
megértésével fel lehet építeni
egy új, gyarapodó és tisztessé-
ges országot!” – fogalmazott
Balaicz Zoltán, és Nyírõ József
üzenetével zárta megemlékezõ
beszédét. „Nyújtson valóban test-
vérkezet minden magyar minden
magyarnak és az Úristen erõt ad
újra, hogy építhessünk együtt
egy szabad és igaz, új magyar jö-
vendõt”.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2014. március 18.

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.

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, vállalko-
zással 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, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan 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 bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, 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 él-
veznek az egyedülálló személyekkel szemben.

– Az egyedülálló személyek számára egyidejûleg legfeljebb 10 szállás biztosítható. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várha-
tóan 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.

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B fsz. 11. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

A fsz. 18. 34 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

LEONARDO
DA VINCI

GÉPEK
CÍMÛ KIÁLLÍTÁSA

ZALAEGERSZEGEN!

IDÕPONT:
2014. MÁRCIUS 6–

ÁPRILIS 18.

HELYSZÍN:
VÁROSI HANGVERSENY- ÉS

KIÁLLÍTÓTEREM

(ZALAEGERSZEG, ADY E. U. 14.)

MEGTEKINTHETÕ:

Keddtõl péntekig
10.00–18.00 óra

Szombaton: 10.00–16.00 óra

BELÉPÕDÍJ:
Felnõtteknek: 1.000 Ft
Gyerekeknek: 500 Ft

A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben látható bemu-
tató 22 fából készült modellt
prezentál, amelyek Leonardo
da Vinci tanulmányai alapján
készültek. Leonardo tudomá-
nyos és mûvészeti tanulmá-
nyaiból mára mindössze né-
hány ezer rajz maradt hátra. Ez
körülbelül negyedrészét teszi ki
annak, amelyet az itáliai poli-
hisztor, mûvész és tudós egy
személyben élete során alko-
tott. A fennmaradt lapok alapján
készültek a kiállítás anyagát fel-
ölelõ jármûvek, hidak, harcá-
szati és munkagépek modelljei.
A mester gondoskodott arról,
hogy tanulmányai ne legyenek
másolhatók. Terveibõl fontos
részleteket kihagyott vagy ép-
pen szándékosan hibát helye-
zett el készítésüknél, és jegyze-
teit tükörírással vetette a lapok-
ra. Mindezekkel a mûvész
hosszú idõn át megoldhatatlan
rejtélyt hagyott az utókorra.

A makettek készítõje – a
magyar származású Antal La-
jos – idestova tíz esztendeje
készíti a modelleket az olasz
Lombardi professzor felkérésé-
re. Leonardo harci szekere, re-
pülõ szerkezetei, nyomdagépe,
kerékpárja, mechanikus elemei
részben megtekinthetõk, rész-
ben pedig kipróbálhatók a gye-
rekek legnagyobb örömére az
interaktív kiállításon.

MEGEMLÉKEZTÜNK

A város nevében Doszpoth Attila, Balaicz Zoltán és Kovács Gábor helyezte el a megemlékezés virágait.
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ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MÛVELÕDÉSI

KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖNYVTÁRVEZETÕI (MAGASABB VEZETÕ)

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre,
2014. 04. 01–2019. 03. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Apáczai Cs. János tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Nyilvános és fiókkönyvtári szakmai feladatok ellátása könyvtárve-
zetõi megbízással.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, informatikus könyvtáros fõiskolai végzettség,
• angol/német nyelvbõl alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, 
• adott munkakörben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasz-

talat,
• gyakorlott szintû TEXTLIB integrált könyvtári rendszer,
• felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
• gyakorlott szintû levelezõrendszerek (LotusNotes, Outlook),
• gyakorlott szintû internetes alkalmazások,
• kiemelkedõ szakmai tevékenység,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• cselekvõképesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• fõiskola, mûvelõdésszervezõ, vagy PR-menedzser szakképzettség,
• WEBlapszerkesztésben való jártasság – 1 év alatti szakmai tapasz-

talat,
• vezetõi gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• ECDL.

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintû kommunikációs képesség, döntési képesség, felelõs-
ségvállalás, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló dokumentumok közjegyzõ által hitelesített

másolatai,
• szakmai önéletrajz,
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• szakmai tevékenység bemutatása.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati határidõ lejártát követõen az igazgató dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wohner Csaba
nyújt, a 30/719-6667-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdé-

si Központja és Könyvtára címére történõ megküldésével (8900 Za-
laegerszeg, Apáczai Cs. János tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 111/2014, va-
lamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezetõ.
és

• Elektronikus úton Wohner Csaba igazgató részére a
igazgato@zvmkk.hu e-mail címen keresztül

FELHÍVÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”
ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2011. december 2-i ülésén megalkotta a zalaegerszegi hallgatóknak adható
„Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj pályázati feltételeit tartalmazó 27/2011. (XII. 02.)
sz. rendeletét.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a mai nappal pályázati felhí-
vást tesz közzé a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj-támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási
intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a tanulmá-
nyi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól szá-
mított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hi-
vatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.

A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a 

a) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari
Mérnöki Kar Gépészeti és Mechatronikai Intézet felsõoktatási intézmény zalaegerszegi képzési helyén az elsõ
diploma megszerzése érdekében mechatronikai mérnök szakon BSc/BA képzésben végzi tanulmányait (kód:
ZM),

b) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén
mûködõ, bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében
BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait (kód: ZV),

c) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató,
aki bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA,
vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hiva-
talosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak számtani át-
laga mûszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint leg-
alább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesít-
hetõ kreditpontot megszerezte (kód: T).

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben 12.000 Ft/hó 
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben 5.000 Ft/hó
• A pályázók köre c) pontjában meghatározott esetben 5.000 Ft/hó 

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. fél-
év február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy
összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése: 
• A felhívás a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirde-
tésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni. A felhívás megtekinthetõ a www.zalaegerszeg.hu
honlapon a Kultúra, Oktatás, Sport rovat Felsõoktatás fejezetében, illetve a Hirdetmények, Pályázatok címszó alatt is.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2014. március 17. és március 31.
közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságához. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb
március 31-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét köve-
tõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott, Zalaegerszegen tanulmányokat folytató hallgatók az 1. szá-
mú melléklet a 27/2011. (XII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket,
melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony
igazolást.
• A pályázók köre c) pontjában meghatározott hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet kö-
vetõen nyújthatnak be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 2. számú melléklet a
27/2011. (XII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az aktuális félév-
re vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenér-
tékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és
lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osz-
tály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie ar-
ra, hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.
• A pályázók köre (a) és (b) pontjai alapján kérelmet benyújtó hallgatók tanulmányi teljesítményük alapján a (c)
pontban meghatározott, tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíj elnyerésére is nyújthatnak be külön
kérelmet. Ebben az esetben mindkét kérelemnél a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat külön-külön csatolni kell
azzal, hogy az egyik kérelemhez eredeti hallgatói jogviszony igazolást, míg a másik kérelemhez annak másolati példá-
nyát kell mellékelni. 

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatá-
si Osztályára kell eljuttatni írásban vagy személyesen hétfõ, kedd és csütörtökön 8–12 és 13–16.30 óra, szerdai napon
8–12 és 13–18 óra között, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.

A formanyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási  Osztályán, a Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélszolgálatán, valamint letölthetõk a www.zalaegerszeg.hu honlapról az E-ügyintézés/Formanyomtatványok/
Oktatási ügyek vagy az oktatás rovat elérhetõségekkel.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
E-mail: bellencs.andi@ph.zalaegerszeg.hu.

PÁLYÁZAT – ZALAEGERSZEG-ANDRÁSHIDA

REPÜLÕTÉR ÜZEMELTETÉSÉRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a Zalaegerszeg-

Andráshida repülõtér 2014. május 1-tõl 2015. december 31-ig tartó, 20 hónap meghatározott idõ-
szakra szóló üzemeltetésére. A repülõtér az alábbi ingatlanokat jelenti:

A pályázatokat „Repülõtér-üzemeltetés” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2014. április 7. (hétfõ) de. 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. iroda. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:Személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni és a helyszíni megte-
kintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zala-
egerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–212. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.

A pályázati kiírás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon a Gazdaság, befektetés rovatban, a Hirdetmények, pályázatok alrovatban, a Pályáza-
tok menüpont alatt elérhetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás
nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja. 

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Bruttó alapterület
Havi nettó

induló
(licit)ár

Pályázati
biztosíték

0679/1 hrsz
(Hatház)

kivett sporttelep 37.418 m2 – –

0679/2 hrsz
(Hatház)

kivett lakóház és
sporttelep

telek: 886.006 m2

fogadóépület: 649,97 m2 – –

7177 hrsz
(Andráshida,
Novák M. u.)

kivett épület, udvar 5.455 m2 – –

Összesen:
telek: 928.829 m2

épület: 649,97 m2 314.000 Ft 400.000 Ft

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a ZALA-DEPO Kft.
együttmûködésében – kizárólag a lakosság részére –
meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását.

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

nõen történik, a guberálások megelõzése, illetve az újra-
hasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése érdekében. A
lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészen-
ként felajánlott kettõ gyûjtési nap egyikére kell bejelenteni
szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést
leadó ingatlanokat keresi fel!

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

Az úttest mellé kihelyezett hulladékok nem kerülnek el-
szállításra!

A lomtalanításhoz összegyûjtött hulladékok közül elkü-
lönítve kerülnek elszállításra az alábbi frakciók: papír, mû-
anyag, fém, zöld és fa, elektronikai, illetve egyéb hulladé-
kok, ezért lehetõséghez mérten kérjük külön elhelyezni õket.

Nem kerülnek átvételre a veszélyes hulladékok (pl. ola-
jos-, festékes-, vegyszeres dobozok, csomagolások, akku-
mulátorok stb.), az autóbontásból és egyéb, üzletszerûen
végzett tevékenységbõl származó hulladékok, illetve az
építési-bontási törmelék. A szolgáltató kizárólag a lakos-
sági lomhulladék elszállítását végzi, ezért a háztartásinál
nagyobb mennyiségben felhalmozott hulladékok nem ke-
rülnek elszállításra. 

A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudvarokban
kérjük leadni. A lakossági átvételük ingyenes. A lomtalaní-
tási igényeket – a számlán szereplõ vevõkód megadásával
– a 92/598-940-es telefonszámon, illetve a
limlom@zaladepo.hu e-mail címen lehet bejelenteni.
2014. március 20–21-én (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Pózva, Nekeresd, Neszele, Kaszaháza, Gólyadomb
Családi házas igénybejelentés fogadása:

2014. március 18. (kedd) 16.00 óráig.

AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Pózva, Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Vasút
– Egervári, Nekeresdi, Virágzó mezõ 
– Gébárti 65-tõl és 82-tõl kezdõdõen, Neszelei, Irinyi J.,

Jedlik Á., Király, Jégmadár, Csillagvölgy, Esthajnal,
Ilosvai, Bükkfa

– Kaszaházi, Zala, Vásártér, Ságodi u. 37-ig és 18-ig be-
zárólag (Ságodi késõbb lesz), Levendula, Panoráma
tér, Papharaszt, Rózsavölgyi, Kakukkfû, Füzike, Verõ-
fény, Tücsök, Gólyadombi

2014. március 24–25-én (HÉTFÕ vagy KEDD)
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Besenyõ, Botfa
Családi házas igénybejelentés fogadása:

2014. március 20. (csütörtök) 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Avashegyi, Botfa, Fehérhegyi, Gesztenyési, Rózsás,

Várberki, Karácsonyhegyi, Avashegy
– Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás,

Kutilapi, Posta, Szövetkezet, Hegyi út
2014. március 25–26-án (KEDD vagy SZERDA)
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Landorhegy (Platán sortól és Göcseji úttól nyugatra),
Ola (Falumúzeum útról nyugatra)
Családi házas igénybejelentés fogadása:

2014. március 21. (péntek) 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Alkotmány, Búzavirág, Gasparich út (Hegyközség és

Platán sor közti szakasz), Hegyközség, Hegyoldal,
Kispálhegyi, Nyár, Õsz

– Falumúzeum, Béke, Perlaki, Malom, Muskátli, Mura,
Rózsa, Helikon, Szendrei J., Ebergényi 58-ig, Tavasz,
Hársfa, Móra F., Karácsony S., Gyár, Hock J.

TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:
A társasházaknál és tömbházaknál a közös képviselõk-

kel egyeztetett idõpontokban, konténerek kiszállításával
történik majd a lomtalanítás.

2014. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Viszont abban hiszek, hogy

mindent meg kell ismerni, mielõtt
megformázzuk, a többi aztán már
belülrõl jön. A karakter a lélekben
van!

De kanyarodjunk vissza 1971-
be, az uszodai dombormû készí-
tésének évébe. Ez volt Németh
János második nagyobb megbí-
zatása. (Az elsõ köztéri dombor-
mûvét Harkányfürdõbe készítet-
te.) A zalaegerszegi kerámiaké-

pen stílusosan a római mitológiá-
ból ismert tengeri istenek és sel-
lõk jelennek meg. Megalkotásá-
hoz egy egész csapatra volt szük-
sége, hiszen komoly mûhelymun-
kát igényelt a kivitelezés és a be-
építés. Még Boncz Baranbás
(Jimmy), késõbbi színházi titkár is
segítségére volt, aki élete végéig
barátja és támogatója maradt a
mûvésznek. 

Hogy hogyan telik Németh Já-
nos születésnapja? Az évforduló-

hoz és a díjátadóhoz kötõdõ ün-
neplésen túl, természetesen
munkával. A közeljövõben két ki-
állítása is nyílik. Az elsõ mindjárt
március 21-én a Gönczi Galériá-
ban, ahol vázlatrajzaiból, szobrai-
ból, építészeti kerámiáiból, sõt ér-
meibõl is látható lesz egy váloga-
tás. Az április végi fazekastalál-
kozón pedig a Magyar Olajipari
Múzeum kiállítótermében mutatja
be a szakmához kötõdõ alkotá-
sait.

Persze közben pályázatokra is
készül: legutóbb Keresztury De-
zsõ Mártírok úti szülõházának
vakablakára tervezett egy dom-
bormûvet. A költõ Dunántúli hexa-
meter címû versének utolsó sorai
adták hozzá az ihletést.

A folyamatos munka még most
is fontos számára, mert mint
mondja, ez ad változatosságot az
életében. „Ha mindig minden egy-
forma lenne, akkor csak da-
dognánk…”

Moszkvában 1995-ben alakult
meg a Zeneakadémia legtehetsé-
gesebb, legmagasabban iskolá-
zott növendékeibõl Jurij Kobeleva
karmester keze alatt a Moszkvai If-
júsági Szimfonikus Zenekar. 2012-
re a Moszkvai Szimfonikus Zene-

karrá nõttek, sok száz koncerttel
világhírt szerezve maguknak.

Repertoárjuk széles és igazán
magas színvonalú. Idén tavasszal
Magyarországon turnéznak. Ope-
ragálájukon 40 zenész és 4 opera-
énekes közremûködik. Legyen Ön

is részese ennek a felejthetetlen
élménynek!

Zalaegerszegen a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
március 22-én 19.00 órakor lép-
nek fel. Jegyek még válthatók a
Hangversenyterem jegypénztárá-
ban!
TÖBBEK KÖZÖTT
G. Bizet: Carmen – Nyitány
G. Verdi: Traviata – Alfredo áriája
P. Tchaikovsky: A hattyúk tava –
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VILÁGHÍRÛ ZENEKAR
MÁRCIUS 22-ÉN A ZSINAGÓGÁBAN
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A divat már csak ilyen. Ami az
egyik korosztálynak még sikk, az a
másiknak már a nevetség tárgya, ha
pedig kellõen eltávolodunk egy bizo-

nyos kortól, már értékes történeti
tárgyként tekintünk minden régi ru-
hára. Igen, még azokra is, amit a ké-
nyes lányok, asszonyok a maguk
idejében már szívesen kihajítottak
volna. A nagykanizsai Thúry György
és a zalaegerszegi Göcseji Múzeum
gyûjteményének anyagából nyílt di-
vattörténeti kiállítás a megyeszékhe-
lyi intézményben. A „Színes sely-
mek, fodrok, csipkék” címû tárlat a
kanizsai múzeum vendégkiállítása-
ként érkezett a városba.

A kiállítás az 1830-tól 1940-ig ter-
jedõ bõ száz év divatjának változá-
sait mutatja be, többek között kora-
beli metszetek, fotók, újságok és ru-
hák segítségével. A tárlat rendezõi –
Kunics Zsuzsa (Thúry György Mú-
zeum) és Megyeri Anna (Göcseji
Múzeum) történészek – arra vállal-
koztak, hogy a csodás férfi-, nõi és
gyermekruhákon kívül a hozzájuk
tartozó kiegészítõket (cipõket, tás-
kákat, ékszereket), valamint az
adott korszak illemszabályait és a
stílusváltozások okait is bemutas-
sák.

A tárlat elõnye, hogy bõséges
magyarázattal szolgál a ma már jó-

részt ismeretlen ruhadarabok elne-
vezését illetõen. Mert ki tudná már
pontosan meghatározni, mi is az a
krinolin (abroncsszoknya), vagy mi a
különbség a férfiak által viselt atilla,
kazinczy, vagy buda kabát között.

És egyáltalán, mikor és mivel illett vi-
selni mindezeket? Ami biztos, hogy
úrinõ kalap, kesztyû, napernyõ és
harisnya nélkül még kánikulában
sem mehetett ki az utcára.

Ahogy a kiállítást megnyitó
Kunics Zsuzsa is mondta: azért a
stílusok bizony a század elsõ felé-
ben is keveredtek idõnként. A ma-
gyaros atillához például, gyakran
vettek az urak német mintára pantal-
lót. A nõk pedig korábban a férfiaktól
irigyelték el a kalapviselést, ami így
a nõi emancipáció egyik eszközévé
is vált. A századforduló utáni évek,
évtizedek a divat és az addigi beme-
revedett szokások terén is nagy vál-
tozásokat hoztak. 1910-ben például
bombaként robbant a hír, hogy Pá-
rizsban a hölgyek fellázadtak a fûzõ

ellen. Új, nyúlánk nõideál volt kiala-
kulóban, amit ruhaszabással már
nehéz volt imitálni. Aki divatos akart
lenni, kénytelen volt fogyókúrázni. A
’20-as évekre aztán elõvillantak a
térdek, hátak, egyenes szabásúvá
váltak a ruhák, és a nõk is rövidre
vágatták hajukat. Garszon: így hív-
ták a bubifrizurás, cigarettázó, fiús
alkatú nõket.

A tárlat idõrendben mutatja be a
vizsgált idõszak divatban és társa-
dalmi életben bekövetkezett válto-
zásait, sõt azt is megtudhatjuk, hogy
mi volt a ruha alatt. Betekintést nyer-
hetünk ugyanis egy 19. század végi
fehérnemûszalonba; az intimitás
megõrzése érdekében, az ajtónál
tovább azért nem mehetünk. A kiál-
lítás egyetlen hiányossága is talán
ez: a sok elzárt kelme miatt kissé tá-
volságtartó viszony alakul ki az
egyes idõszakok és a látogató kö-

zött. Kicsit több megfogható máso-
lattal, vagy korszakot idézõ és fel-
próbálható színházi jelmezzel köze-
lebb lehetett volna hozni a letûnt idõ-
ket, vagy hangsúlyosabbá tenni bi-
zonyos forradalmi újításokat (rövidü-
lõ szoknyák, vagy egyre többet mu-
tató „fürdõkosztümök”).

Persze azért panaszra nincs oka
a látogatónak, legyen akár nõ, akár
férfi az illetõ. A kiállítás mindkét nem
ruhatárából bõségesen válogat. Sõt,
még a férfiak haj- és arcszõrzetvál-
tozásait is megcsodálhatjuk. Egy
olyan száz évrõl kapunk szinte teljes
történeti áttekintést, melyben a di-
vat, az öltözet és a jellem még
együtt alkotott stílusos egységet.

A kiállítás május 18-ig látogat-
ható.

LÁZADÁS A FÛZÕ ELLEN
DIVATTÖRTÉNETI TÁRLAT A MÚZEUMBAN

Valószínûleg a nagykanizsai Weiss nõvérek mit sem sejtettek
arról, hogy a századelõn mûködõ ruhaszalonjuk egyszer kiállítási
enteriõr lesz. Mint ahogy a Göcseji Múzeumban látható fûzõs láb-
belik egykori tulajdonosai sem gondolták soha, hogy kissé visel-
tes cipõiket az utókor egy vitrinben szemléli majd.

KOSSUTH-DÍJAS LETT NÉMETH JÁNOS
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A kötetbemutatón Kaján Imre
múzeumigazgató (a kiadvány elõ-
szavának szerzõje) elmondta: né-
hány éve még azt hitte, hogy a
Zalai Múzeum csak digitális for-

mában jelenik majd meg, ám örül,
hogy a papírkötésû könyvek is-
mét népszerûek. A könyvsorozat
legfrissebb számában az egykori
Zala Megyei Múzeumok Igazga-
tóságához (ZMMI) tartozó intéz-
mények jelenlegi és egykori kollé-
gáitól olvashatók tanulmányok.

A könyvet bemutató Havasi
Bálint, a Balatoni Múzeum igaz-

gatója is utalt rá: ez a kiadvány
már egy megváltozott múzeumi
világban készült, hiszen a ZMMI
negyven év után megszûnt, a me-
gye múzeumai pedig önállósul-
tak. Néhány változás a mostani
kötetben is tetten érhetõ. Ismét

puha kötésben tarthatjuk kezünk-
ben a kiadványt, és szerencsére
bõvült a szponzorok köre is.
Szakmai szempontból pozitívum,
hogy a jegyzetapparátus és a hi-
vatkozás egységesült.

Ami a tanulmányokat illeti, a
könyv elsõ része Mindszenty Jó-
zsef életét, és ezen belül is fõleg
a megyeszékhelyen eltöltött éveit

helyezi fókuszba. A zalaegerszegi
történészek közül Paksy Zoltán
levéltáros Mindszenty nyilasok el-
leni küzdelmét tárja az olvasó elé,
Béres Katalin muzeológus a plé-
bános tevékenységének helyi kul-
túrára gyakorolt hatását vizsgálja,

Megyeri Anna muzeológus pedig
a Mindszenty nevéhez kötõdõ
építkezéseket veszi górcsõ alá.

A kötet második részében ré-
gészeti, mûvészettörténeti, hely-
történeti és néprajzi tanulmányok
is olvashatók. A Zalai Múzeum
legújabb száma négyszáz pél-
dányban jelent meg. A múzeumo-
kon kívül a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban, valamint
a levéltárban is hozzáférhetõ.
Orha Zoltán pedig elmondta,
hogy az NKA-s pályázati támoga-
tás részeként két éven belül digi-
tális formában is elérhetõvé kell
tenni a kiadványt.
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A délelõtti programon a
drogprevenció területén dolgozó
szakembereket Balaicz Zoltán al-
polgármester köszöntötte. Mint
mondta, a városban 2001 óta mû-
ködik a KEF, melyet a szakmai szer-
vezetekkel, rendõrséggel és az
egészségügyi intézményekkel kar-
öltve hozott létre a város. Folyama-
tosan szerveznek programokat, fó-
rumokat, hiszen a céljuk az, hogy
minél szélesebb körben hívják fel
az ifjúság figyelmét a kábítószer-
használat veszélyeire. Annál is in-
kább, mert prevenció ide vagy oda,
a droghasználat jelentõsen megvál-
tozott a ’90-es évek óta. Akkor csak
egy szûk kör került még kapcsolat-
ba a drogokkal, mára azonban egy
felmérés szerint már minden har-
madik fiatal legalább egyszer kipró-
bált valamilyen drogot. Legtöbb
esetben ez cannabis, vagy valami-
lyen éppen népszerû dizájner-drog.

Az alpolgármester azt tapasztal-
ja, hogy egyre inkább azok a pre-
venciós elõadások, programok jár-
nak sikerrel, amiken olyan fiatalok
vesznek részt és osztják meg a ne-
gatív tapasztalataikat, akiknek már
sikerült „lejönniük a cuccról”. Aki
ugyanis már túl van a mélyponton,
sokkal hitelesebb szereplõ a diákok
szemében, mint egy bûnügyi vagy
egészségügyi szakember, aki csak
általánosságban beszél a problé-
máról.

A fórumon részt vett Kiss Nor-
bert, az EEMI helyettes államtitkára

is, aki szerint ha a kormány folytatni
tudja a jelenlegi drogellenes straté-
giáját, 2020-ra visszaszorulhat Ma-
gyarországon mind a kábítószer-fo-
gyasztás, mind pedig a -terjesztés.
Az államtitkár szerint lehet beszélni
liberalizációról, el lehet bagatellizál-
ni a füvescigi hatásait, ám a felmé-
rések azt bizonyítják, hogy majd-
nem minden kemény drogos mari-
huánával kezdte. A politikus szerint
paradigmaváltásra van szükség a
drog elleni küzdelemben. Rács mö-
gé lehet dugni az alvilág dílereit, de
biztos, hogy helyettük rövid idõn be-
lül jön két új. Éppen ezért a hang-
súlyt a családra és az iskolai, mun-
kahelyi közösségre kell helyezni.
Annál is inkább, mert a felmérések
szerint a magyar szülõk átlagban 7
percet foglalkoznak gyerekeikkel,
így nem csoda, hogy a fiatalok nem
tudják az internetrõl és egyéb mé-
diumokból érkezõ információk tar-
talmát megszûrni, értelmezni.

Kiss Norbert szerint a közössé-
gek azok, akik tehetnek a probléma
ellen, hiszen ha egy fiatal pozitív
környezetben van, szeretõ embe-
rekkel találkozik, és van célja, értel-
me a mindennapjainak, akkor nem
lesz oka arra, hogy káros szerekkel
pótoljon valamiféle mentális vagy
szellemi hiányt. E célból a kormány
„Legyen más a szenvedélyed” cím-
mel egy országos kampányt is indít,
ami a sport, a tánc vagy éppen a
zene a felé igyekszik terelni a fiata-
lokat.

A DROG ELLEN
LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED
Kábítószerügyi szakmai napot tartott az önkormányzattal köz-

remûködve a zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
(KEF). A múlt héten megrendezett egynapos programsorozat a
Zala Megyei Kórház Drogambulanciáján kezdõdött, majd délután
a helyi televízió stúdiótermében folytatódott szélesebb közönség
elõtt.

MINDSZENTY ELÕTT TISZTELEGNEK
MEGJELENT A ZALAI MÚZEUM ÚJ SZÁMA

Mindszenty (Pehm) József bíboros, hercegprímásnak állít em-
léket a Zalai Múzeum könyvsorozat 21. kötete, melyet az elmúlt
héten mutattak be a Göcseji Múzeumban. A kiadványban – me-
lyet ezúttal két régész, Simmer Lívia és Orha Zoltán szerkesztett
– megtalálható a 2012-es, Zalaegerszegen megrendezett
Mindszenty-emlékkonferencia elõadásainak anyaga, továbbá a
megyéhez kapcsolódó legfrissebb muzeológiai tanulmányok.
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Speciális tudás birtokában
vállal homlokzati hõszigetelési,
generál kivitelezési munkákat a
zalaegerszegi székhelyû
Supairman Zego Építõipari-, Ki-
vitelezõ és Szolgáltató Kft. Nagy
rutinnal alkalmazzák az ipari
alpin technikát, a homlokzati áll-
ványt és a függesztett szerelõ-
hidat a lakó- és társasházak, va-
lamint egyéb épületek energeti-
kai korszerûsítése során. Ezek
között kedvenceik a tízemele-
tesek.

– Cégünk 2002-ben kezdte meg
tevékenységét. Fõ profilunk a hom-
lokzati hõszigetelés, de nyílászárók
beépítését is vállaljuk. A korábban
meghirdetett panelprogramban pá-
lyázatíróként is részt vettünk, pá-
lyázatírással 2006 óta már nem
foglalkozunk – mondja érdeklõdé-
sünkre Kiss Gábor ügyvezetõ. – A
panelprogram és az általunk alkal-
mazott technológia azonban meg-
hozta a sikert, az elnyert projektek-
nek köszönhetõen 20–22 iparosí-
tott technológiával épült társasház
homlokzatai utólagos hõszigetelés-
ét végeztük el függõhidak alkalma-
zásával. Több társasháznál a hom-
lokzati nyílászárók beépítését is
megkaptuk feladatként. Az idõköz-

ben kiírásra nem kerülõ panelprog-
ram idén is ad feladatot Zalaeger-
szegen. Március 28-án kezdjük
meg a Berzsenyi út 11. szám alatti
társasház homlokzati hõszigetelés-
ét. Ilyen munkát végzünk most az
Erdész utca 78–84-ben, ahol az er-
kélyeket is burkoljuk, ez már ön-
erõs kivitelezés.

– A hõszigetelés rendkívül
fontos az energiamegtakarítás
szempontjából. Nem mindegy,
hogyan alakul a társasházak
rezsiköltsége…

– Éppen ezért érdemes elvé-
geztetni a homlokzat hõszigete-
lését, mellyel 15–20 százalékos
energiamegtakarítást lehet elérni.
Felhívnám a figyelmet, hogy a

28/2011 BM rendeletet módosítot-
ták. Az új rendelet szigorítja a hõ-
szigetelõ anyagok felhasználását,
(a miskolci paneltûz óta) az ás-
ványgyapot és polisztirol-lapok al-
kalmazásának feltételeit. Cégünk
kizárólag ÉMI által rendszerben mi-
nõsített hõszigetelõ-rendszereket
alkalmaz. Emellett mi magunk is
rendelkezünk ÉMI tanúsítvánnyal,
amit idén ismét megújítottunk, és
ami feljogosít a Minõsített Szakkivi-
telezõ Vállalkozás címre, ezáltal a
tevékenység végzésére. 

A rendelet nem írja elõ, hogy
társasházaknak el kell távolítani a
meglévõ szigetelést (EPS lapok).
De ha megoldásban gondolkod-
nak, tudunk segíteni. Dolgozunk
ugyanis olyan hõszigetelõ-rend-
szerrel, ami ráépíthetõ a régire, va-
gyis felül tudjuk szigetelni a 20–25
éves polisztirol lapos hõszigetelést
vagy polisztirolos szigetelést.
Olyan helyekre, ahol nem fér el a
8–15 centiméter vastagságú szige-
telõanyag, ott egy speciális folyé-
kony kerámia hõszigetelõ bevona-
tot használunk. A hõszigetelõ-rend-
szerek olyan fejlõdést értek el az
utóbbi években, hogy a megoldá-
sok terén bátran mondhatjuk, hogy
„határ a csillagos ég”. 

– Beszéljünk az alpin tech-
nikáról. Mennyiben más és me-
lyek az elõnyei a hagyományos
technológiákkal szemben?

– Az alpin- és függõhidas meg-
oldás lényegesen olcsóbb, ráadá-
sul gyorsabb munkavégzést tesz
lehetõvé, mint az állványos techno-
lógia. Az épületeket hõkamerás fel-
vételekkel diagnosztizáljuk, ami

pontosan megmutatja, hol szökik el
a meleg, így mi is még pontosab-
ban megtervezhetjük a feladatot.
Saját függõhíddal dolgozunk, ipari
alpinista technika munkáink 30
százalékát teszi ki. Természetesen
vállalunk munkát állványozással is,
ehhez 1200 négyzetméter saját áll-
vány áll rendelkezésre. A megren-
deléseknek köszönhetõen folya-
matosan használatban van. Az ál-
talunk használt hõszigetelõ-rend-
szerekre, mint a gyártó, egy év ga-
ranciát és két év szavatosságot
vállalunk. Rendszertõl függõen öt-
éves tartamú garancia is elõfordul. 

– Milyen lehetõségük van a
panelépületekben elõforduló, a
lakók számára gondot okozó de-
nevérek eltávolítására. 

– A denevérek szakszerû „kiköl-
töztetése” érdekében elvégeztük a
tanfolyamot a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságnál. Az

általuk kiadott hatósági engedély
birtokában tudjuk végezni ezt a fel-
adatot.

– Milyen referenciákkal ren-
delkeznek?

– Büszkén mondhatjuk, hogy
nagyon sok szép feladat áll mögöt-

tünk. A teljesség igénye nélkül em-
líteném meg Zalaegerszegen, a
Határjáró út 2–4., a Nemzetõr út
22–30., Madách utca 16., a Ber-
zsenyi utca 15. vagy a Köztársa-
ság útja 87. valamint a 89. szám
alatti társasházakat. Aki rátekint
ezekre az épületekre, az nem egy-
szerûen csak egy felújítást lát, ha-
nem színekkel feldobott falakat,
ami egyedi megjelenést kölcsö-
nöz. Ez lehet egy mosolyvonal,
vagy bármely geometriai forma.
Arra törekedünk, hogy az épület
organikus egységet mutasson
mind a felhasznált anyagok, mind
az épület mérete, alakja és gondo-
latisága szempontjából – hangsú-
lyozta Kiss Gábor.

„Mosolyvonal” az Erdész utcai társasházon.

Geometriai formák zalaegerszegi tízemeleteseken.

A Supairman Zego Kft. csa-
ládi házak, ikerházak, társashá-
zak, lakások, irodák, raktárak,
csarnokok, mûemlék épületek
hõszigetelését, valamint a már
hõszigetelt épületek teljes kö-
rû felújítását vállalja a megyé-
ben és a megyehatárokon túl.

Elérhetõségek:
8900 Zalaegerszeg,

Berzsenyi Dániel utca 26. fsz/3.
Telefon: 06/30 298-0420

E-mail: info@supairman.hu
www.supairman.hu

SUPAIRMAN ZEGO: HOMLOKZATI HÕSZIGETELÉS
ALPIN TECHNIKÁVAL, FÜGGÕHÍDDAL, HOMLOKZATI ÁLLVÁNNYAL



7Sport

– Szívesen jöttem vissza régi
klubomhoz, bár Andráshidán is
nagyon jó kollektíva jött össze, ott
is jól éreztem magam – hangoztat-
ta Vittman Ádám. – Úgy érzem,
hogy a  ZTE-be is gyorsan  újra
beilleszkedtem. 

A két  másodosztályú mérkõ-
zés alapján elmondható, hogy a
tehetséges támadó gyorsan felvet-
te az NB II ritmusát. Látszik rajta,
sokat fejlõdött az a harmadik vo-
nalban.

– Jóval erõsebb  az iram az NB
II-ben, mint egy osztállyal lejjebb –
vélekedett Vittman Ádám. – A já-
ték is gyorsabb, lüktetõbb.  Nem
árt  a kellõ koncentráció sem.
Igyekszem minél  hasznosabban
játszani. Lendvai Miklós maximáli-
san  bízik bennem, az általa meg-
honosított szemlélet nagyon tet-
szik nekem. Tisztelet a csapattár-
sak, az ellenfél és a szurkolók irá-
nyába, amely párosul a fegyelem-
mel.  Ebbõl  erõs mentális egység
jöhet létre. Az elsõ két  mérkõzé-
sen – amelyen játszottam – kis
szerencsével akár   6 pontot is
szerezhettünk volna.  Nem sike-
rült, de ezen kár rágódni, elõre kell
tekintenünk.

Sok szurkoló félti a kicsit kény-
szerbõl megfiatalított  ZTE-t. Véle-
ményük szerint a bent maradás le-
het a cél. Az eddigi tapasztalatok
azonban mást mutatnak.

– Többre vágyunk – fogalmaz
tömören  Vittman Ádám. – Nagyon
bizakodom, hogy a sérülések elke-
rülnek minket, s  akkor az elsõ öt-
ben végezhetünk. Igaz, fiatalodott a
csapat, de a ruti-
nos játékosok
sokat segíthet-
nek. Szerencsé-
re még jó né-
hányan vannak a
keretben.  Na-
gyon bízom ben-
ne, hogy szép ta-
vaszunk lesz,  és
a csapat körüli
pénzügyi gondok
lassan rendezõd-
nek.

A tehetséges játékos elmondja,
hogy hosszú távra nem tervez. Sé-
rülésébõl felgyógyulva a szeretné
stabilizálni helyét  a  csapatban,
annak meghatározó játékosává
szeretne válni. Utána jöhet a kö-
vetkezõ lépcsõfok.

Több edzõ, aki látta már Ádá-
mot játszani, elmondja,  szép  játé-
koskarrier  várhat rá, ha mindent
megtesz érte. Minden  bizonnyal
Lendvai Miklós vezetõedzõ is
azon lesz, hogy kiváló csatár vál-
jon belõle.

ISMÉT A ZTE FC-BEN
VITTMAN ÁDÁM ELÕRE TEKINT

Az átigazolás utolsó napján tért vissza nevelõegyesületéhez, a
ZTE FC labdarúgócsapatához Vittman Ádám.  Nem nagyon volt
más lehetõség Darko Pavicsevicset pótolni, mivel a klubot hosszú
idõre kizárták az átigazolásból. A tehetséges csatár  a Tarr Sprint
NB III-as csapatánál is  a góllövésért volt felelõs, s meg is felelt
ennek az elvárásnak. A ZTE-ben is ígéretesen indult  az újrakezdé-
se, a Dunaújváros ellen két gólt szerzett, de megsérült. Szeren-
csére csak 3 hetet kell kihagynia.

HÁROM ÉREM AZ OB-RÕL
A ZTE Súlyemelõ Klub mindhárom versenyzõje éremmel tért

haza a Budapesten, a BKV Elõre csarnokában megrendezett sza-
badidõs és masters országos bajnokságról.

Eredményeik:
M 60 korcsoport, 105 kg: 1. Muharay Árpád 160 (70+90) kg.
M40 korcsoport, 62 kg: 1. Papp Péter 178 (80+98) kg.
M35 korcsoport, +75 kg: 2. Danicser Anita 108 (47+61) kg.

TAKÁCS DÓRA EZÜSTÉRMES
Takács Dóra, a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club tehetsé-

ges atlétája az országos téli utánpótlás dobóbajnokságon disz-
koszvetésben 33,34 m-es dobással ezüstérmet nyert.

„Mindenre van megoldás!”„Mindenre van megoldás!”

– Január 12-én kezd-
tük meg a felkészülést a
tavaszi idényre – mondta
Kostorják Zsolt, a  csapat
edzõje. –  Röviddel utá-
na  a nõi foci népszerûsí-
tésére  megrendeztük  a
városi sportcsarnokban
elsõ labdarúgó teremtor-
nánkat.  A lányok  a  heti
három foglalkozás során
szorgalmasan  gyakoroltak.  Há-
rom felkészülési mérkõzést is beik-
tattunk a programba. A találkozó-
kon elsõsorban a tervezett játé-
kunk gyakorlása volt a fõ cél, nem

az eredmény. Az elmúlt
hétvégén Csesztregen
háromnapos összetartá-
son vettünk részt. A
játékoskeretünk nem
mondható bõnek,  tizen-
öten  vettek részt az
edzéseken.

A ZTE játékosai  a be-
tervezett  fizikai munkát
elvégezték, az erõnléttel

nem lehet gond a tavasz során.
Egyéb téren van lemaradásuk, de a
rajtra  tökéletes lehet a csapat.
Elõbb mûfüvön,  a késõbbiek során
salakon gyakoroltak a  Városi

Sportcentrumban. A játékoskeret-
ben  annyi változás  történt, hogy
Szakács Viktória tanulmányi okok
miatt befejezte az aktív  labdarúgást.

– A tavasz  során egyértelmû a
célunk: a bajnokság megnyerése –
folytatta  Kostorják Zsolt.  –  A leg-
nagyobb ellenlábasunk, a Gyõri
ETO ott van a nyomunkban, a  töb-
biek jelentõs ponthátránnyal követ-
nek bennünket. Minden bizonnyal
közöttünk dõl el a bajnoki cím sor-
sa. A Rába-partiak vendégei le-
szünk a tavasz során, azon a talál-
kozón  dõl  el minden bizonnyal a
bajnoki cím sorsa, amely nem je-
lent automatikus feljutást az élvo-
nalba. Utána  következik az osztá-
lyozó. A tavaszi fordulót hazai pá-
lyán kezdjük a Dac Unió ellen, min-
denképpen nyerni szeretnénk a
másik gyõri csapat ellen.

Kostorják Zsolt úgy tudja, a ta-
vaszi idényre az anyagi feltételek
biztosítottak lesznek.

A BAJNOKSÁG MEGNYERÉSE A CÉL
SIKERES TAVASZT VÁRNAK A ZTE NÕI CSAPATÁNÁL

Az elmúlt év nyarán  alakult meg a ZTE FC nõi labdarúgó-
szakosztálya. A csapat  rögtön  az NB II Nyugati  csoportjába ne-
vezett, és biztatóan szerepelt az  õszi szezon során. A második
helyen zárt  19 ponttal. A hétvégén (március 22.)  náluk is meg-
kezdõdik a tavaszi idény. Az egerszegi csapat információja sze-
rint  az FTC U–19-es  csapata visszalépett a bajnokságtól, így az
élrõl  várhatják a  folytatást.  A cél elsõ lépcsõben a  bajnokság
megnyerése, utána jöhet az osztályozó.

Két héttel az év legrango-
sabb hazai rendezésû világver-
senye elõtt Budapesten, a
Syma-csarnokban megtartott
szenior fedett pályás országos
bajnokságon a szenior Európa-
bajnok, Masters világbajnok
Bognár Szabolcs gond nélkül
hozta súlylökésben a gyõzel-
met 14,27 méteres dobással.

Diszkoszvetésben sem ver-
senytársai legyõzése okozott ne-
hézséget, hanem az orkánszerû
szél és az esõ. – Két héttel a világ-
bajnokság elõtt az ilyen körülmé-
nyek között elért 47,29 méteres
eredmény biztató – nyilatkozta a
bajnok.

Góczánné Tóth Zsuzsa a 60
m-es síkfutásban elért gyõzelme
(9,63 mp) után nem sokkal ké-

sõbb a 200 m-es síkfutásban
(35,00 mp) is aranyérmét ünne-
pelhetett.

NÉGY BAJNOKI ARANY
SZENIOR ATLÉTÁK SIKEREI FEDETT PÁLYÁN

A HÉTVÉGE

SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE–PVSK

Pannonpower 86-66
(18-17, 26-12, 20-25, 22-12)

NB I-es férfi kosárlabda-
mérkõzés, középszakasz. Za-
laegerszeg, 1000 nézõ. 

ZTE NKK–PEAC Pécs 68-75
(18-16, 18-21, 17-24, 15-14)

NB I-es nõi kosárlabda-
mérkõzés, középszakasz. Za-
laegerszeg, 350 nézõ.

Békéscsabai Elõre FC–
ZTE FC 0-0

NB II-es labdarúgó-mér-
kõzés. Békéscsaba, 800
nézõ. Jv.: Kovács J. Z.

Tarr Sprint Andráshida SC–
Sportbusz Csepel FC

1-1 (1-0)
NB III Nyugati csoport, lab-

darúgó-mérkõzés. Zalaeger-
szeg, 250 nézõ.

Asterix SC Érd–Göcsej SK
3-7 (1-2)

NB II futsalmérkõzés. Érd,
Batthyány tornacsarnok.

TAKARÍTÓNÕT KERESÜNK!
Érdeklõdni lehet reggel 7–8 óra
között a Zalaegerszeg, Koszto-
lányi u. 39. sz. alatt.

POLITIKAI HIRDETÉS

POLITIKAI HIRDETÉS

ASZTALI VARRÓGÉP
REÁLIS ÁRON ELADÓ!

Érd.: 06-30/480-4191
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cipõboltokba!

Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

INGATLANIRODA
KÜLFÖLDI PARTNEREI RÉSZÉRE KERES

AKÁR AZONNALI KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL
ELADÓ INGATLANOKAT!

Telefon: 06-30/988-6658


