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VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁST
ÁTADTÁK A ZALAEGERSZEGI ÚJ KORMÁNYABLAKOT

 Az a legfontosabb, hogy az embereknek tetsszen az új típusú kormányablak, ahol az egyablakos ügyintézésnek köszönhetõen minél
egyszerûbben és minél kevesebb idõt ráfordítva tudják dolgaikat elintézni – hangsúlyozta dr. Biró Marcell közigazgatási államtitkár az
újjáalakított zalaegerszegi kormányablak avatási ünnepségén, melynek részesei lehettek az éppen ügyeiket intézõ állampolgárok is.
– A. L. –
Úgy fogalmazott, a Magyary
Zoltán közigazgatás-fejlesztési
program referenciaértékû munka,
ami más országok elismerését is
kivívta. A kormány célja az volt,
hogy versenyképes közigazgatást hozzon létre, és olyan egyablakos ügyintézési rendszert vezessen be Magyarországon,
melyre az elmúlt húsz évben nem

volt példa. Meggyõzõdésük, hogy
sikerre vezet a magyar közigazgatás átalakítása, melynek fõ iránya a szolgáltató közigazgatás, a
szolgáltató ügyintézés, valamint
a szolgáltató állam létrehozása.
Végezetül úgy jellemezte a zalai
kormányhivatalt, hogy az egyik
legjobban teljesítõ az országban,
eredményeik példaértékûek, tudásukból országos szinten is merítenek.

Rigó Csaba, Zala megyei kormánymegbízott felidézte, hogy
2011-ben 29 kormányablak kezdte
meg mûködését az országban.
Már akkor elhatározták, hogy itt
nem állnak meg, 2013-ban, a járási rendszer elindulásával a korábbiakhoz képest újabb típusú kormányablakokat alakítanak ki. A
hévízi és a lenti kormányablak átadását a zalaegerszegi követte,
ahol 26 munkatárs áll rendelkezésre reggel nyolctól este nyolcig.
Helyet kapott 17 ügyfélállomás, 2
fotófülke, egy elkülönített helyiség
a zártkörû ügyintézés számára,
valamint postapont, ahol befizethetõk a csekkek. Jelenleg 266-féle
ügyben kereshetik fel az állampolgárok a zalaegerszegi új típusú
kormányablakot, ahol továbbra is
biztosítják az okmányirodai feladatok ellátását. A jövõben több mint
2500 ügyet lehet majd intézni itt.
Rigó Csaba kiemelte, teljesült a
kormányzat elképzelése, miszerint
Magyarországon létrehozható az
egyablakos ügyintézés. Ennek élõ
példája a zalaegerszegi kormányablak is, melynek kialakítása uniós
és állami forrásokból, összesen 65
millió forintba került.
(Folytatás a 3. oldalon.)

KORSZERÛ
ESZKÖZ
 Ismét új eszközzel gyarapodott a zalaegerszegi
megyei kórház eszközparkja. Az Ispita Alapítvány és
a Sitform Bt. támogatásának köszönhetõen lehetõség nyílt egy korszerû mikroszkóp beszerzésére a
fül-orr-gégészeti osztályon.
Az új mikroszkóppal lehetõvé válik a gyermekeknél oly
gyakori dobhártya-elváltozások pontos diagnosztizálása.
A beszerzésre került eszköz
bruttó értéke több mint kétmillió forint, a mikroszkópot
ünnepélyes keretek között
adták át az egészségügyi intézményben.

Fotó: –pP –

Március 21. nem csak a meteorológiai tavasz elsõ napja, hanem a bábszínházak világnapja
is. 2014-ben a magyar nyelvû bábosok – határon innen és túl – elsõ alkalommal, hagyományteremtõ szándékkal csatlakoztak a programhoz, és szokatlan körülmények között mutatták be a
mûfaj sokszínûségét.
A zalaegerszegi Griff Bábszínház egy különleges flash mob-bal szórakoztatta péntek délelõtt
a város óvodásait és a járókelõket a Dísz téren, illetve a polgármesteri hivatal elõtti téren. A gyerekek megismerkedhettek az idei évad elõadásain használt bábokkal, belebújhattak a sárkány
bõrébe, és néhány elõadást is megtekinthettek. A Griff a hétvégén új bemutatóval is készül: március 28-tól a Rigócsõr király címû mesét láthatja a közönség.
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Közélet

ÜZENET A PALACKBÓL – A KÖNYVTÁRBAN VÁLASZTÁSRA KÉSZÜLVE
VITÁRA HÍVTA MAJOR GÁBOR VIGH LÁSZLÓT

ZALAI ÉS MURAVIDÉKI ÍRÓK MUNKÁIBÓL

 Palackposta címmel került ki
a nyomdából egy újabb antológia, mely a zalai és muravidéki
írók-költõk munkáiból nyújt válogatást Szemes Péter irodalomtörténész szerkesztésében,
Tóth Imre költõ társszerkesztésében. A könyvet a Keresztury
Irodalmi Kör rendezvényén mutatták be a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban.
A Pannon Könyvek sorozatban
megjelent kiadvány címét Halász
Albert verse ihlette, hangzott el a
bemutató alkalmával. A rendezvényen megjelent a kötetben publikáló szerzõk közül Turbuly Lilla,
Karáth Anita, Szakony Dorina,
Lackner László és Tóth Imre. Õket
és a kiadvány létrejöttét köszöntötte elsõként Gyutai Csaba polgármester. Irodalomtörténeti jelentõséget tulajdonított a kiadványnak,
mely a Muravidék szellemiségét
szervesen kapcsolja a zalaihoz. A
mû érdeme még a fiatal tehetségek megszólaltatása, így a legfiatalabb szerzõ mindössze 18 éves
(Szakony Dorina), mely a Pannon
Tükör kulturális folyóirat szerkesztõinek tehetséggondozó munkáján
alapszik.
Szemes Péter szerkesztõ elmondta, a zalai antológiák sorában ez az ötödik. Korábban 1955ben, 1979-ben, 1983-ban és 1990ben jelentek meg hasonló kiadványok. A mostani érdeme a muravidéki írók-költõk bevonása, az
összesen 33 szerzõt felvonultató
POLITIKAI

illetõen. A szerzõk egyharmada
zalaegerszegi lakhelyû, származású vagy kötõdésû, mely a megyeszékhely kulturális életét is pozitívan minõsíti. Ugyanígy elismeréssel szólt a szerkesztõ a széles
támogatói összefogásról, mely
megnövekedett példányszámot
tett lehetõvé. A kötetben két József Attila-díjas zalai költõ, Péntek
Imre és Szálinger Balász írásai is
olvashatók.
Kiss Gábor könyvtárigazgató a
szellemi élet erõsítéséért tett zalaegerszegi törekvéseket méltatta.
könyvben. Széles a paletta az al- Majd a jelenlévõ szerzõk olvastak
kotók életkorát tekintve (18–84 fel a könyvben megjelent mûveikév), illetve a területi sokszínûséget bõl részleteket.

 Az április 6-i országgyûlési választás az érvek versenye. Az
emberek megérdemlik, hogy a bizalmukért versengõ jelöltek ütköztessék álláspontjukat arról, milyen terveik, elképzeléseik vannak az ország jövõjérõl – írta Vigh Lászlónak írt meghívó levelében Major Gábor, az MSZP–Együtt–DK–PM–MLP jelöltje. Mint fogalmazott, ezért nyilvános vitára hívja ki a Fidesz–KDNP jelöltjét,
Vigh Lászlót, hogy mindketten mondják el, mit tennének megválasztásuk esetén.
„Nekem határozott programom van arról, miként élhetnének jobban az itt lakók, hogyan
maradhatna több pénzük, miként fejlõdhetne környezetük.
Mi nem egymásnak, hanem az
itt élõ embereknek tartozunk
ezzel a vitával. Felelõs politikus nem futamodhat meg egy

ÉLETMÓD-NAPOK

A képviselõjelölt elmondta: fontosnak tartja a vitát és a párbeszédet, amely a polgári demokrácia fontos eleme. Ugyanakkor
úgy látja, „felesleges egy hiteltelen párt jelöltjével” vitatkoznia.
„Nehéz úgy vitatkozni a Gyurcsány-koalíció jelöltjével, ha
azt sem tudjuk, ki most az igazi vezetõje a baloldalnak. Hiszen azt senki sem gondolja
komolyan, hogy Mesterházy
Attila az igazi miniszterelnökjelölt.” – fogalmazott, hozzátéve: „Zala megyének most
nincs szüksége felesleges vitákra. A beszélgetésnél fontosabb, hogy a kormánypártok
ilyen kihívás elõl” – fogalma- tovább dolgozzanak, mert helyben
zott Major Gábor.
még több munkahely kell, és még
Válaszadásra kértük Vigh tovább kell csökkentenünk az emLászlót, elfogadja-e a felkérést? berek terheit.

TANÁCSADÁS, SZÛRÉS, KULTURÁLT KÖRNYEZETBEN
 Nem tömegszûrés a célja, mégis a vártnál nagyobb érdeklõdés
övezte a Szociális Városrehabilitáció Zalaegerszegen projekt keretében rendezett „Életmód-napok és Szûrjünk programok” elsõ
rendezvényét, melynek a belvárosi Petõfi-székhelyiskola adott
otthont. A kétnapos, prevenciós, figyelemfelhívó jellegû vizsgálatok és tanácsadás elsõsorban a Magyarországon vezetõ betegségek területét érintették.
A program hat fõ témakörben
kerül megrendezése, három-három helyszínen, elsõsorban az
aktív korú lakosságot megcélozva, munkahelyen, munkaidõben
adva módot a szûrésekre. A sort
március–áprilisban a belvárosi iskola nyitotta, majd a polgármesteri hivatalba (május–június), végül
a gondozási központba (szeptember–október) várják az érdeklõdõket. Dr. Papp Éva, a rendezvény
koordinátora elmondta, nem tömegszûrés a cél, hanem kulturált
környezetben, személyre szabott
konzultációk. Ezt segítik, hogy
csak elõzetes bejelentkezés alapján lehet érkezni a vizsgálatokra,
melyek a szív-érrendszert, a légHIRDETÉS

utakat és az érzékszerveket érintik. Valamint vizsgálják fittség témakörben például a gerinc állapotát, sport- és étkezési tanácsadással szolgálnak, illetve a daganatos betegségek rizikóira irányítják a figyelmet.
A rendezvénysorozat elsõ két

napjának pozitív a mérlege. Az érdeklõdõk jónak tartották a kezdeményezést. 76 fõ vett részt a vizsgálatokon, a szakmai konzultációk
száma közel 160 volt, mondta dr.
Papp Éva.
A megvalósításban olyan szakmai partnereket vontak be, akik intézményi szinten képviselik a rehabilitációt a városban.
Az egészséges életmóddal
kapcsolatos
szemléletformáló
programokat ezután a mostani
rendezvényen megjelent logóval,
a zöld-kék színû DNS-spirállal jelképezik majd.

NYOLCHETES KEZDÕ JÓGATANFOLYAM
INDUL ÁPRILIS 5-ÉN
A VÉNUSZ FITNESSÉS EGÉSZSÉGCENTRUMBAN!
A kurzuson a Hatha jóga alapjaival
ismerkedhetnek
meg a jelentkezõk,
akik elsajátíthatják
az alapvetõ légzés- és
relaxációs technikákat,
valamint a kezdõ szintû
jógapozíciókat és dinamikus
gyakorlatsorokat.

POLITIKAI

HIRDETÉS

ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI TÉR 6.
(VOLT SZMK).
ÉRDEKLÕDNI: VESZPRÉMI BORBÁLA ZSÓFIA
GYÓGYTORNÁSZ, JÓGAOKTATÓNÁL.
TELEFON: 20/982-1485
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Városháza

HANGULATOS, CSENDES, SZÍNES
ZALAEGERSZEGI TAPASZTALATOK AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON

 A hagyományokhoz híven
idén is részt vett Zalaegerszeg
az Utazás Kiállításon, és ismét
készült kérdõíves felmérés,
melynek során az idegenforgalmi vásár látogatóit kérdezték a
zalai megyeszékhelyrõl. Az
eredményrõl sajtótájékoztató
keretében az Arany Bárány Hotelben számoltak be.

bes Istvánt, Mindszenty Józsefet,
Bereményi Gézát és Ruszt Józsefet említették.
Pereszteginé Szabó Júlia, a

Tourinform-iroda vezetõje elmondta: az idei évben elõször a
Zalaegerszeg
Turizmusáért
Egyesület is képviseltette magát

a seregszemlén. Minden évben
igyekeznek új kínálattal bemutatkozni a budapesti vásáron, most
az Arany Bárány Hotel wellnessés spa részlege volt az új színfoltja a városi kínálatnak. Utalt arra,
hogy a város közgyûlése 2014
elején új turisztikai koncepciót fogadott el. Fontos szempont a turisták számának növelésén túl a
tartózkodási idejük növelése is.
További cél Zalaegerszeg sajátos, egyedi, mással nem összetéveszthetõ arculatának kialakítása. A koncepció elõtérbe helyezi
a gébárti-tavi fürdõkomplexumban rejlõ lehetõségeket.
A sajtótájékoztató végén –
közjegyzõ jelenlétében – a felmérésben részt vevõk közül nyereményeket sorsoltak ki, melyet a
zalaegerszegi önkormányzat, és
az Aquacity ajánlott fel, a fõdíjat
pedig – egy kétszemélyes hétvégét – az Arany Bárány Hotel. Valamennyi nyertes budapesti lakos
volt.

VERSENYKÉPES KÖZIGAZGATÁST

Gyutai Csaba polgármester elmondta: a megkérdezettek 69
százaléka járt már Zalaegersze(Folytatás az 1. oldalról.)
hatvanezer lakosú Zalaegerszeg
gen és a városról pozitív benyoVigh László országgyûlési intézményei, szolgáltatásai rémást szerzett: hangulatos, csendes színes, modern – így jelle- képviselõ arról beszélt, hogy a vén az egészségügyi ellátás, az
mezték legtöbben. A válaszadók
többsége városnézés, kikapcsolódás céljából, rokonok, barátok látogatására érkezett hozzánk. A
polgármester hozzátette: a városról kellemes kép alakult ki az utazóközönségben, és mint kiderült,
a legtöbben az AquaCity-t, az
Azáleás-völgyet és a Göcseji Falumúzeumot keresték fel. De elõkelõ helyen szerepel a ZTE futballcsapata és csácsi arborétum
is. A rendezvények közül az
Egerszeg Fesztivált említették a
legtöbben. Zalához és Zalaegerszeghez köthetõ személyek közül
a legtöbben Deák Ferencet, Vere-

ÁTADTÁK A ZALAEGERSZEGI ÚJ KORMÁNYABLAKOT

A KERÁMIAMÛVÉSZET MESTERE
JUBILEUMI TÁRLATA NYÍLT NÉMETH JÁNOSNAK
 Az óra tökéletesen jár, csak éppen visszafelé mutatja az idõt;
gazdája így tulajdonképpen fiatalodik. Ezzel a személyes ajándékkal köszöntötte Preisz József órásmester barátját, Németh János keramikusmûvészt 80. születésnapja alkalmából. A március
15-e alkalmával Kossuth-díjjal kitüntetett alkotónak a Keresztury
VMK Gönczi Galériájában nyílt jubileumi tárlata.
A különleges óra átadására a tész, az MMA elnöke méltatta a
nyitóünnepség végén került sor; keramikusmûvészt. Mint mondta:
elõtte azonban még sok más is a magyar kerámiamûvészet egyik

Fekete György méltatja a mûvész munkásságát.

történt. Bence Lajos költõ Gyöngyözõ agyag címmel verset írt a
mûvésznek, melyet Pap Lujza
színmûvész olvasott fel. Ezt megelõzõen Fekete György belsõépí-

legkiemelkedõbb alakja Németh
János, akinek alkotásai nemcsak
egyszerû szobrok, hanem élõ testek; emberek. Pilinszkyt idézve elmondta: életünk végéig kell dol-

gozni, hogy tisztán kerülhessünk a
mindenható elé. A teremtõ által
adott talentumot ugyanis a végsõkig ki kell csöpögtetni magunkból,
csak így kerülhetünk újra a színe
elé.
A tárlatnyitón Kanda Pál színmûvész, Juhász Ferenc költõ Németh János mûveihez írt sorait olvasta fel, ifj. Horváth Károly népzenész pedig õsi dallamokkal tisztelgett az alkotó elõtt.
Az ünnepeltet Gyutai Csaba
polgármester köszöntötte a program elején, aki a szép számmal
összegyûlt közönségre utalva így
szólt: „János, Téged szeretnek itt!"
A polgármester szerint Németh János egy igazi zalai ember, sõt több
is annál: õ a Mester, az õsmesterség igaz Mestere.
A Gönczi Galériában látható
tárlaton az elmúlt évtizedek alkotásaiból látható válogatás. Érdekesség, hogy Németh János grafikái,
sõt érmei és bronzplakettjei is kiállításra kerültek. Ez utóbbiakkal
kapcsolatban a mûvész lapunknak
korábban úgy nyilatkozott: szellemi kirándulás volt számára az
éremkészítés.
A kiállítás április 30-ig látogatható.

oktatás és a kultúra központja. A
város nagyrendezvények helyszíneként is nagyon sok látogatót vonz. Mindez a feladatellátásban is többletet jelent. Ennek
rendelték alá a zalaegerszegi
kormányablakot, melyet úgy alakítottak ki, hogy megfeleljen a
megyeközpont igényeinek.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, örömmel tettek eleget a kérésnek,
hogy a korábbi okmányirodai
rész átépítésével hozzák létre
az új kormányablakot. Úgy fogalmazott, nagyon szép létesítményt kapott a város, ezzel a
kormányhivatal számukra is magasra tette a mércét. Bíznak abban, hogy a polgármesteri hivatal elõtti terület, valamint a Dísz
tér átalakításával hasonlóan
szép környezetet tudnak kialakítani, amely megjelenésével méltó lesz a belvároshoz.
Az ünnepi beszédeket követõen köszöntötték 75 ezredik
ügyfelet, Takó-Guszler Zsuzsannát, aki elõször járt a zalaegerszegi, immár megújított kormányablakban, ahol ügyfélkapunyitáshoz kért és kapott segítséget.

CSÁCSI

TAVASZ

– 2014

MÁRCIUS 29. – szombat – MEDVEHAGYMA-NAP
14.00
MEDVEHAGYMA-TÚRA
Kirándulás a Mária-forráshoz, ismerkedés a medvehagymával és a medvehagyma élõhelyével.
kb. 17.00 MEDVEHAGYMA-EST
„Amit a medvehagymáról tudni érdemes” – elõadás a növényrõl és gyógyhatásairól. Medvehagymás ételek bemutatója, kóstoló, receptek ismertetése. A belépés díjtalan.
ÁPRILIS – KÖRNYEZETVÉDELMI HÓNAP
Civil szervezõdések, egyesületek és helyi kisközösségek jelentkezését várjuk, önkéntes munkafelajánlásokkal. Bõvebb információ:
06/30/237-4844.
ÁPRILIS 10. – CSÜTÖRTÖK
15.00 Költészet napi író-olvasó találkozó Sohonyi Edittel.
Elérhetõségek: Horváthné Csõre Ildikó: 511-927/15 mellék vagy
30/769-9849. Herkliné Ebedli Gyöngyi: 511-926 vagy 30/237-4844.

EURÓPAI

KÖLTÕI TORNA, 2013
– EVROPSKI PESNISKI TURNIR -EUROPEAN POETICAL TOURNAMENT –
A MAGYAR RÉSZTVEVÕK GÁLAESTJE
VÁROSI HANGVERSENYTEREM
2014. MÁRCIUS 28. 18 ÓRA,
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 14.
Köszöntõt mond Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg M. J. V. alpolgármestere és
Péntek Imre, a Pannon Írók Társaságának elnöke

A 7 ország költõinek vetélkedõjét Ferencz Gyõzõ József Attila-díjas költõ, mûfordító, a nemzetközi zsûri tagja és Péntek Imre, a
Pannon Írók Társaságának elnöke, a magyar zsûri tagja ismerteti.
A versenyzõ költõk megzenésített mûvei, az Énekmondó Együttes
elõadásában (Vezetõ: Kelemen Gyula)
A 2013-as Európai Költõi Torna antológiájának bemutatása
(Ferencz Gyõzõ, Péntek Imre)
A 2013-as év versenyzõ költõi – Kerék Imre, Tóth Imre, Karáth Anita, Szauer Ágoston, Kelemen Lajos, Turczi István, Zsávolya Zoltán,
Tönköl József, Payer Imre, Molnár Krisztina Rita, Gyimesi László –
felolvassák versüket, bemutatja õket Péntek Imre. Beszélgetés
Szalai Zsolttal, a magyar gyõztessel, A falusi androgün c. versérõl.
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Városháza
PÁLYÁZAT – ZALAEGERSZEG-ANDRÁSHIDA
REPÜLÕTÉR ÜZEMELTETÉSÉRE

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki a ZalaegerszegAndráshida repülõtér 2014. május 1-tõl 2015. december 31-ig tartó, 20 hónap meghatározott idõszakra szóló üzemeltetésére. A repülõtér az alábbi ingatlanokat jelenti:
Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés

0679/1 hrsz
(Hatház)

kivett sporttelep

0679/2 hrsz
(Hatház)

kivett lakóház és
sporttelep

7177 hrsz
(Andráshida,
Novák M. u.)

kivett épület, udvar

Bruttó alapterület

Havi nettó
induló
(licit)ár

Pályázati
biztosíték

37.418 m2

–

–

–

–

–

–

314.000 Ft

400.000 Ft

telek:
fogadóépület:

5.455 m2

telek:
épület:

Összesen:

886.006 m2
649,97 m2

928.829 m2
649,97 m2

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 megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, 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 Pályázatok menüpont alatt elérhetõ.
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás
nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

RENDEZVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN
MEGMUTATOM MAGAM!
A szervezõk várnak minden érdeklõdõt 2014.
április 2-án (szerdán) 15.00 órakor három ifjú tehetség „2 hölgy meg egy kicsi” címû kiállításának megnyitójára.
Balatoni Bori, Szili Nóra és Balogh Eszter bemutatkozó tárlatát Németh Ottóné igazgatóhelyettes és Gál
Mária pedagógus ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe.

ÖRÖMKÖR

„Zenebölcsi Katával 0–2 éves korig” címmel Kovács Kata zenepedagógus tart foglalkozást a legkisebbeknek.
Ezzel egy idõben a Napravár Waldorf Óvoda
mutatkozik be, a 3–6 éves gyerekeket várják mesekuckóval és játszóházzal. A kásásfazék címû bábjátékot élvezhetik a gyerekek az óvó nénik elõadásában, a kézmûves-foglalkozáson pedig gyapjúból
nyulat és húsvéti dekorációt készíthetnek hajtogatással.

A Landorhegyi úti könyvtárban április 7-én (hétfõn) 17.00 órától várnak kicsiket és nagyokat a lel- „Minden hónap elsõ hétfõjén összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit…”
kes szervezõk.

2014. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a ZALA-DEPO Kft. 2014. március 31. vagy április 1-jén (HÉTFÕ vagy KEDD)
együttmûködésében – kizárólag a lakosság részére –
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását.
Ebergény, Egerszeghegy, Gógánhegy
Családi házas igénybejelentés fogadása:
CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET ÉS ZÁRTKERTEK:
2014. március 27. csütörtök 16.00 óráig.
A lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz me- AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
nõen történik, a guberálások megelõzése, illetve az újra- – Akácfa sor, Árnyas, Kaszás, Fenyvesalja, Fenyves-köz,
hasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése érdekében. A
Lõtéri, Citromfû, Rozmaring
lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészen- – Bíbor, Városvég, Harmat, Gógánvölgyi, Szélhordta, Barként felajánlott kettõ gyûjtési nap egyikére kell bejelenteni
ka, Petúnia, Gerle, Szekeresvölgyi, Csillagfürt
szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést – Ebergényi 58-tól, Gógánhegyi, Majori, Zengõ, Pincesor,
leadó ingatlanokat keresi fel!
Hegybíró, Lankás, Dalos, Egerszeghegyi, Szedenik,
A kötegelt ág és gally hulladékok kivételével az egyéb
Szarkaláb, Holdfény, Öregszívhegyi, Kishegyi, Kápolna
hulladékokat az ingatlan kerítésén belül kell összegyûjteni!
hegyi, Hársas, Vadrózsa, Kiscsarit
Az úttest mellé kihelyezett hulladékok nem kerülnek el- – Vass Lajos, Nagycsarit, Mandulás, Táncoslapi, Bor,
szállításra!
Tündér, Folyondár, Fagyöngy, Rózsafa, Felsõdûlõ
A lomtalanításhoz összegyûjtött hulladékok közül elkülönítve kerülnek elszállításra az alábbi frakciók: papír, mû- 2014. április 3–4-én (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK) Lomanyag, fém, zöld és fa, elektronikai, illetve egyéb hulladé- talanítás reggel 7.00 órától
kok, ezért lehetõséghez mérten kérjük külön elhelyezni õket. Belváros
Nem kerülnek átvételre a veszélyes hulladékok (pl. ola- Családi házas igénybejelentés fogadása:
jos-, festékes-, vegyszeres dobozok, csomagolások, akku- 2014. április 1. (kedd) 16.00 óráig.
mulátorok stb.), az autóbontásból és egyéb, üzletszerûen AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
végzett tevékenységbõl származó hulladékok, illetve az – Ady u., Arany János, Batsányi, Batthyány u., Békeligeti,
építési-bontási törmelék. A szolgáltató kizárólag a lakosBerzsenyi, Bethlen G., Bíró Márton (A vasútvonaltól
sági lomhulladék elszállítását végzi, ezért a háztartásinál
északra lévõ szakasz, 44-ig és 57-ig), Bocskai, Borbély
nagyobb mennyiségben felhalmozott hulladékok nem keGy., Botfy, Budai Nagy Antal, Dózsa Gy., Flórián, Galamb,
rülnek elszállításra.
Gasparich u. felsõ része (Platán sor és Rákóczi u. közti
A veszélyes hulladékokat a városi hulladékudvarokban
szakasz), Göcseji u. északi oldala (Vizslaparki és Mártírok
kérjük leadni. A lakossági átvételük ingyenes. A lomtalaníu. közti szakasz), Gárdonyi Géza, Hunyadi, Jákum Fetási igényeket – a számlán szereplõ vevõkód megadásával
renc, Jókai Mór, Kabók Lajos, Kelemen Imre, Kertész,
– a 92/598-940-es telefonszámon, illetve a
Kert, Kinizsi u. (a vasútvonaltól északra lévõ szakasz, 22limlom@zaladepo.hu e-mail címen lehet bejelenteni.
ig és 29-ig), Kis, Kossuth, Kosztolányi, Kölcsey, Könyök,
Lõrinc barát, Mártírok, Mérleg tér, Mikes Kelemen, Mun2014. március 25–26-án (KEDD vagy SZERDA)
kácsy, Nefelejcs, Október 6. tér, Ola u., Pázmány Péter,
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Petõfi u., Pintér Máté, Püspöki Grácián, Rákóczi u., Síp,
Landorhegy (Platán sortól és Göcseji úttól nyugatra),
Szeglet, Szilágyi Erzsébet, Táncsics, Toldi, Tompa, VágóOla (Falumúzeum útról nyugatra)
híd, Várkör, Virág Benedek, Vizslaparki, Vörösmarty
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
További városrészek lomtalanításának idõpontjait késõbb
– Alkotmány, Búzavirág, Gasparich út (Hegyközség és hirdetjük meg.
Platán sor közti szakasz), Hegyközség, Hegyoldal,
Kispálhegyi, Nyár, Õsz
TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:
– Falumúzeum, Béke, Perlaki, Malom, Muskátli, Mura, A társasházaknál és tömbházaknál a közös képviselõkkel
Rózsa, Helikon, Szendrei J., Ebergényi 58-ig, Tavasz, egyeztetett idõpontokban, konténerek kiszállításával törtéHársfa, Móra F., Karácsony S., Gyár, Hock J.
nik majd a lomtalanítás.

JELENTKEZÉS
A SZENT CSALÁD ÓVODÁBA
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
Szent Család Óvodában a jelentkezés idõpontja:
2014. ÁPRILIS 22–23.
(KEDD–SZERDA)
Az óvodában ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják
a szülõket.

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ JELENTKEZÉSRE

 A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. tv. még
hatályban lévõ rendelkezései, a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) korm.rendelet, a
nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: rendelet) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális és Sportbizottságának
23/2014. sz. határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai jelentkezések idõpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Óvodai jelentkezés a 2014/2015. nevelési évre:
Zalaegerszeg megyei jogú város óvodáiban a jelentkezés idõpontja:
2014. április 28–29. (hétfõ–kedd)
Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják
a szülõket.
A nem önkormányzati fenntartású óvodákban az intézmények
fenntartói által meghatározott idõpontban és módon történik az óvodai jelentkezés.
Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig tartó idõszak.
Az óvodába felvehetõ minden olyan kisgyermek, aki 2014. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Azok a szülõk, akiknek gyermekei
2014. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (elõfelvételis jelentkezõk), gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti idõpontokban szintén jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükrõl a 2014/2015.
nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó elõírásoknak megfelelõen dönt az óvoda vezetõje.
A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A
jelentkezõ gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben
– amennyiben azt a férõhelyek száma lehetõvé teszi – folyamatosan
történik. Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik.
Kötelezõ az óvodába történõ jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs. A

szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja
szerint az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve
az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.
Zalaegerszeg megyei jogú város fenntartásában mûködõ óvodák
alapító okiratukban meghatározottak szerint ellátják a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértõi bizottság szakvéleménye alapján vehetõ
igénybe. A szakértõi bizottság tájékoztatja a szülõt azokról a lehetõségekrõl, amelyek alapján a sajátos nevelési igényû gyermek az
óvodai nevelésben eleget tehet. A köznevelési intézményt a szülõ
választja ki a szakértõi bizottság által javasolt intézmények közül.
Az óvodai felvételrõl a férõhelyek függvényében az óvoda vezetõje dönt az érvényes jogszabályi elõírás alapján. A felvételrõl az óvoda
vezetõje – az intézményben kialakított hagyományos módon – legkésõbb 2014. május 29-ig határozatban tájékoztatja az érintett szülõket.
Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi
igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolványát.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
óvodák felvételi körzetei Zalaegerszeg város honlapján érhetõk el:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovodai_felveteli_korzetek.pdf
Tájékoztató az integráltan nevelhetõ, sajátos nevelési igényû
gyermekeket ellátó óvodákról és azok elérhetõségérõl:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/integralt_ellatas_biztosito_
ovodak.pdf

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS ÉS TANÁCSADÁS
ISMÉTELTEN AZ EREDETI HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk a IV. és a VI. számú házi gyermekorvosi körzetek lakóit (Landorhegy), hogy a Zalaegerszeg, Landorhegyi u.
8. sz. alatti háziorvosi rendelõk átalakítása befejezõdött.
DR. BORZA JOLÁN (IV. sz. körzet) és DR. KESZTHELYI JÚLIA (VI.
sz. körzet) házi gyermekorvosok 2014. március 24-tõl ismételten a
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. szám alatti rendelõben várják betegeiket.
A IV. számú háziorvosi körzet rendelési ideje az alábbiak szerint
alakul:
Rendelési idõ:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
8.00 órától 11.00 óráig
szerda:
14.00 órától 16.00 óráig
Csecsemõ-tanácsadás:
kedd: 12.00 órától 14.00 óráig
Háziorvos: dr. Borza Jolán. Telefonszám: 92/599-152
A VI. számú háziorvosi körzet rendelési ideje az alábbiak szerint
alakul:
Rendelési idõ:
hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 órától 11.00 óráig
kedd:
14.00 órától 16.00 óráig
Csecsemõ-tanácsadás:
szerda:12.00 órától 14.00 óráig
Háziorvos: dr. Keszthelyi Júlia. Telefonszám: 92/598-871, 92/598-872

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
 Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepélyes keretek között köszöntjük azokat a Zalaegerszegen élõ,
pedagógushivatásukat itt gyakorló óvónõket, tanítókat, tanárokat, akik 50, 60, 65 vagy 70 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez
oklevelüket, elismerve ezzel kiemelkedõ munkájukat, s köszönetet mondva a pedagógus pályán eltöltött esztendõkért.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk
kell a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetõleg rubindiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát,
szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolatát); az
aranydiploma-várományosoktól ezenfelül még a 30 év pedagógus
munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolást.
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán vehetõ át. (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19. IV. emelet 421. vagy 423. szoba.)
Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves, városunkban lakó
nyugdíjas pedagógusokat, akik Zalaegerszegen élnek és városunk
nevelési-oktatási intézményeiben tevékenykedtek hogy legkésõbb
2014. április 7-ig adategyeztetés céljából személyesen vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött
adatlapot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19. IV. emelet 421. vagy 423. szoba).
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LEGÉNYEGYLETI SZÉKHÁZBÓL ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM
BORMÉRÉS ÉS SZÍNJÁTSZÓ ELÕADÁSOK A KATOLIKUS KULTÚRHÁZBAN
 Évtizedek óta önkiszolgáló étteremként ismerjük és használjuk.
A ház, ahol most délidõben emberek tucatjai egyensúlyoznak tálcáikkal az asztalok között, valamikor a Katolikus Legényegylet
székháza volt. Késõbb színi elõadásoknak adott otthont, emeletén pedig hitoktatói lakások is voltak. A fõbejárata sem ott volt,
ahol napjainkban, hanem a Petõfi utca felõl, hiszen eredetileg ez
az épület homlokzata.

köthetõ építkezéseket, Béres Katalin történész pedig a város akkori kulturális életét veszi górcsõ alá.
Ami az egykori katolikus kultúrház történetét illeti, Megyeri Anna
tanulmányából kiderül, hogy már a
’20-as években jelentõs jövedelmei voltak a háznak bérleti díjak-

– pP –
A Kosztolányi és a Petõfi utca
sarkán álló – jelenleg étteremként
funkcionáló – ház 1914-ben épült,
a Katolikus Legényegylet székházaként. Mint az a közelmúltban
megjelent Zalai Múzeum könyvsorozat legújabb számából kiderül,
Mindszenty (Pehm) József érdeme, hogy a legényegyleti székházból a város egyik fontos kulturális
helyszínévé vált az épület, melyet
1930-ban ki is bõvítettek. A Göcseji Múzeum friss kiadványa részletesen foglalkozik Mindszenty Zalaegerszegen eltöltött plébánosi
éveivel (1919–47). Ezen belül Megyeri Anna történész a nevéhez

ból, hiszen helyiségeit rendszeresen kiadták; persze csak az egyház elveivel összeegyeztethetõ
célokra. A bormérés például még
belefért ebbe a kategóriába, hiszen a hitközség engedélyezte,
hogy a legényegylet egy szobát
erre a célra használhasson. Az elsõ kisebb átalakítás is még
az egylet kezdeményezésére
történt 1925-ben; némi belsõ
átrendezéssel és faldöntéssel kis házi színpadot hoztak
létre.
Egy évvel késõbb már készen
voltak a székház átépítésének tervei, pénzügyi nehézségek miatt azonban a munkálatok csak 1930-ban kezdõdtek meg. Az anyagi problémákat részvényjegyzéssel sikerült kiküszöbölni, de adományok is érkeztek. A házat
nemcsak renoválták, hanem
jelentõsen ki is bõvítették, és
új bejáratot is kapott. Mindszenty javaslatára „katolikus

házról” „Kultúr házra” nevezték át
az épületet, abban a reményben,
hogy így más vallásúak is szívesen
jönnek majd a rendezvényekre.
A számítás bejött, hiszen a ház
kedvelt helye lett a város fiataljainak, valamint színjátszó körök és
dalárdák leltek itt otthonra. Természetesen továbbra is bérbe
adták a helyiségeket és a színpadot: idegen egyesületek kérésére
például 50 pengõ volt a terembérlet. A zárórát minden esetben este 10 óra 30 percben határozták
meg, a mulatságokat kiszolgáló
vendéglõsök kiválasztása azonban az egyházközség jogosítványa volt.
Hogy miért is számított nagy jelentõségûnek a kultúrház létrejötte, Béres Katalin tanulmányában
találjuk meg a választ. Mint az a
kötetben olvasható: ebben az idõszakban nem igazán volt a városban mûkedvelõi darabok bemutatására alkalmas színpad. (Az
Arany Bárány Szálló színpadát pedig fõleg a hivatásos színtársulatok használták.) Mindszenty a katolikus ház színpadát modern
színpadtechnikával, világítással
szereltette fel, amit nemcsak egyházközségi, hanem világi célokra
is elérhetõvé tett. A ’30-as évektõl
így különféle egyesületek színi
elõadásaira, valamint bálokra és

egyéb kulturális estekre is lehetett
jegyet váltani. Elõadták többek között Katona Bánk bánját, Kisfaludy
Sándor Kérõk-jét és Kodály Háry
Jánosát is.
Béres Katalin arra is kitér, hogy
a gyorsan terjedõ színjátszó mozgalomban vidéken gyakran bemutatásra kerültek olyan darabok is,
melyek nem volta irodalmi színvonalúak, sõt néha még a közerkölcsiség szempontjából is kifogásolták õket, mert „nem valláserkölcsi
alapokon álltak”. Érdekes, hogy az
akkori Zala megyei alispántól,
Bõdy Zoltántól indult az a kezdeményezés, mely szerint a mûkedvelõket meg kell rendszabályozni.
Az ötlet mögött minden bizonnyal
Mindszenty plébános állt. Végül
1934-ben országos rendelet is
született arról, hogy a rendõrhatóság csak olyan darabok bemutatását engedélyezheti, amit a népmûvelési hatóságok elõadhatónak
minõsítettek. A kultuszminiszter
egy 450 színdarabból álló jegyzéket állított össze, melybõl a társulatok válogathattak.
Ami a kultúrházat illeti:
1945–58-ig moziként is funkcionált
az épület, majd 1962-ig ez volt a
város mûvelõdési háza. Az SZMK
és a színház felépülése után alakították át nagytermét önkiszolgáló
étteremmé.

ANALÍZIS HELYETT TERÁPIA ADÉLKA, A VÁROS PORTRÉFESTÕJE
REFLEXIÓK A CSOPORTTERÁPIA CÍMÛ ELÕADÁSRÓL

 Nem szabad elfelejtenünk, hogy Bolba Attila–Szente Vajk–Galambos Attila szerzõtrió bármennyire is valóságos élethelyzetet
és hiteles (köznapi) figurákat állított színpadra, mégiscsak fikciót
teremtett.
Szemes Béla
Még akkor is, ha nézõként személyesen volt (lehetett) részünk a
– manapság divatos – különbözõ
egyéni és/vagy csoportos személyiségformáló tréningek „szereplõivé” válnunk. Mert a darabjuk témája korunk emberét érintõ kérdéssel
foglalkozik: arra keresi a választ,
hogy melyek azok a karakterisztikus vonások, amelyek megkülön-

böztetnek bennünket a másik embertõl, és egyéniségünk specifikus
attitûdjét jelenítik meg.
A szerzõhármas szövegkönyve
tartalmilag alapvetõen alkalmi terápiára különbözõ céllal érkezõ,
eltérõ habitusú figurák jelenlétére,
prózai szövegmondására építkezik, azonban szerepet kap benne
a muzikalitás hatásának kihasználása is. A Csoportterápia ezért egy
sajátos, analízis nélküli „gyógymód”, különféle (egymást sem ismerõ) karakterekbõl verbuválódott

közösségben zajló, önismeretre/önvallomásra döbbentõ és
késztetõ lélektani „játék” és szórakoztató dallamok keverékének
egyvelege.
A Hevesi Sándor Színházban
bemutatott elõadás – fõként az elsõ felvonásban – meglehetõsen átlagosra sikeredett, még akkor is,
ha a nézõnek új, a színpadon
klasszikusan nem megszokott mûfajjal, a „mjuzikelkámedi”-vel kellett

ismerkednie. A szöveg és a zenei
effektusok egyvelegére felépített
elõadás, ugyanis a figurák „túlbeszéltetése” következtében ritmusában egysíkúvá tette a színpadi történést. Ez a bizonyos fokú monotonitás fokozatosan oldódott a szereplõk „megnyílása”, valamint a
betétdalok kiváltotta hatás következtében, így a „darab bemutatójának íve” a cselekmény elõrehaladtával egyetemben emelkedett.
A szövegkönyv tartalmát színpadi látvánnyá formáló Sztarenki

Pál rendezõi koncepciója sem
szólt másról, mint a különbözõ
szálakon futó szöveg és zene kettõsségének
megjelenítésérõl,
amelynek viszonylatában az utóbbi hatása fajsúlyosabbnak bizonyult. Mert az elõadás a terápiára
összegyûlt hat személy egyéni
életvitelének és személyiségjegyeinek kivetítése mellett mégsem
szólt másról, mint egy személyiségfejlesztõ tréning folyamatának
bemutatásáról.
Sztarenki Pál azonban nagyon
jól tudta, hogy a többletjelentéssel
bíró muzikális betéteknek nem
csupán az elõadás hatásértékét
növelõ erejükkel számolhat, hanem a musicalt, mint zenei mûfajt
fricskázó szerepük mellett, a
gyógymódot fokozó hatásukat is
érdemes kihasználnia.
Az egyhelyszínes elõadás színpadképe (Takács Lilla munkája)
puritánságával tökéletesen megfelelt a mentális tréningek valósághû
terepének.
A fiatal színészgárda összességében és egyénileg is kiaknázta a
darab egészében és a karakterekben rejlõ lehetõségeket. (Az esetlegesen meghúzódó, fõként az elsõ felvonás ritmusát lassító, dramaturgiai fogyatékosságokért természetszerûleg nem felelõsek.)
A színészi alakítások közül ezúttal a magát minden helyzetben
feltaláló, azokra frappánsan reagáló Jónás Andrea (Trixi), a prózai
szerepben Barsi Márton (Ervin
Iván), Urházy Gábor László (Sziszi), Hertelendy Attila (Lajos) játékára érdemes figyelnünk. Debrei
Zsuzsanna (Natasa) képzett énekhangja mellett, bájos nõiességével
is az elõadás figyelemre méltó
színfoltjának számított.

GYÜMÖLCSOLTÁS A SKANZENBEN
GASZTRONÓMIAI

KÍNÁLAT, KIRAKODÓVÁSÁR

 A Göcseji Falumúzeumban idén is számos programmal várják az érdeklõdõket Gyümölcsoltó Boldogasszony napja alkalmából. Március 29-én 10–16 óráig többek között az oltás technikáival ismerkedhetnek meg a látogatók.
A helyszínen almához, cseresznyéhez, körtéhez, szilvához
vad alanyt biztosítanak az érdeklõdõknek, oltóvesszõ viszont
csak korlátozott számban áll ren-

delkezésre, így azt célszerû lesz
vinni.
A látogatók magbörzén is
részt vehetnek, sõt olyan régi
vagy saját termesztésû mago-

kat is vihetnek (kis tételben csomagolva), amit másoknak is
szívesen ajánlanának termesztésre.
A rendezvény ideje alatt
gasztronómiai kínálattal és kirakodóvásárral is várják a közönséget, sõt aki bekukkant a portákra,
a születés csodájával is megismerkedhet.

EMLÉKKIÁLLÍTÁS CZIRKOVICS ADÉL MUNKÁIBÓL
 Egy különleges emlékkiállítás nyílt a minap az Ady-iskola aulájában. Ezúttal nem növendékek vagy az iskolához kötõdõ alkotómûvészek mutatkoztak be, hanem a két évvel ezelõtt, 94 éves korában elhunyt Czirkovics Adél hátrahagyott mûveibõl nyílt tárlat.
– pet –
Adélka – ahogy ismerõsei és barátai szólították – 1918-ban született
Varasdon, és egyéves volt, mikor a
család a zalai megyeszékhelyre köl-

tözött. Iskoláit itt végezte, majd érettségi után a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolára járt, ám anyagi
problémák miatt nem tudta befejezni
tanulmányait.
Ahogy a kiállítást megnyitó
Frimmel Gyula grafikus-tanár
mondta: Czirkovics Adél a szó eredeti és jó értelmében vett amatõr
képzõmûvész volt. Fõleg portrérajzokat, festményeket és akvarell tájképeket készített. Életét mindvégig
úgy alakította, hogy képzõmûvészek közelében lehessen. Bár a fõiskolát nem tudta folytatni, néhány
évig még Budapesten élt és dolgozott, ezenkívül mûvészeti szakkörökön fejlesztette rajztudását. A világháború idején költözött vissza Zalaegerszegre, majd újra a fõvárosba
költözött. Az ’50-es évektõl tért haza végleg, egyre több kiállításon
szerepelt, és több elismerést és díjat is kapott.
Életében fordulópontot jelentett
Udvardy Ignác Ödönnel – a nagybányai mûvésztelep festõjével –
történt találkozása, aki tanítványává fogadta. Sõt, késõbb Adélka
édesanyjával együtt az idõs mesterhez is költözött, aki élete végéig
gondoztak, ápoltak. Udvardytól tanulta többek között az olajfestés
technikáját, bár továbbra is a szénrajz és akvarell maradt a fõ profilja.
A festõmûvész 1961-es halála után
ismét önállóan dolgozott, részt vett
az Egervári Mûvésztelepen, és ak-

tív tagja volt Szabolcs Péter és Dús
László szakkörének.
Frimmel Gyula például ez utóbbi
mûvészeti körbõl ismerte Czirkovics
Adélt, ahová nagyon sok fiatal tehetség járt a ’70-es években. Adél-

POLITIKAI

ka egy generációval idõsebb volt,
mint a szakkörbe járó ifjak jó része,
így bizonyos szempontból tanáruknak is tekintették a mûvésznõt, aki a
civil életben a Zalaber pénzügyi elõadójaként tevékenykedett. Frimmel
Gyula szerint a nem túl kreatív hétköznapi elfoglaltság után az volt
számára az örömteli tevékenység,
hogy rajzolhatott és festhetett. Rengeteg barátjáról, kollégájáról és rokonáról készített portrét, de a zalai
tájat, a városkörnyék szépségeit is
megörökítette.
Az Ady-iskola mûvészeti növendékei fõleg a portréiból tanulhatnak
sokat, ezért az iskola aulájába most
fõleg ezeket az alkotásait állították
ki. Az emlékkiállítás ötletével Boyér
Sándor, Czirkovics Adél unokaöccse
kereste fel az intézményt. A mûvésznõ hosszú és szép életérõl egy
videofelvételt is készített Nyakasné
Túri Klára, melyen Adélka 75 éves
korában maga meséli el legkedvesebb emlékeit.
HIRDETÉS
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MINDIG KÉSZENLÉTBEN BEVONÓ VAGY CSOKOLÁDÉ?

FAPADOS JÁRATOKON A MAGYAR NAGYMAMÁK NEM A TRANSZZSÍRSAVAKRA, IGEN A TELÍTETLEN ZSÍRSAVAKRA

 Pataki Éva író, forgatókönyvíró, filmrendezõ, dramaturg volt a
József Attila Városi Tagkönyvtár vendége, aki munkássága mellett leginkább nagymamaságáról, illetve az ebbõl született „Nõbõl
is megárt a nagymama” címû könyvérõl beszélgetett az érdeklõdõkkel Iványi Ildikó moderálásával.
– B. K. –
Az elsõ ijedtségtõl a valódi nagymamaságig tartó folyamatot mutatja
be regénye, melyet a szerzõ valódi
élményei ihlettek.
– Pánikba estem, hirtelen érzelmileg nagyon sok volt ez az egész –
idézte fel a kezdeteket Pataki Éva. –
Tudtam, hogy ezután már nem lesz
ugyanolyan semmi, mint elõtte. Vannak ilyen hangsúlyos pillanatok az
életben, amikor szembesülünk azzal,
hogy az élet fogy és öregszünk. Aztán elmentem, hogy keressek errõl
könyvet a boltban, hogy hogyan kell
megbirkózni a helyzettel. De nem találtam, pedig mi is emberek vagyunk,
nem csak a kismamák. A klimax nem
két nap alatt zajlik le, és általában
egybe esik a nagymamaság kezdetével. A nõi létnek mindkettõ fontos
része. Az elõbbi inkább mégis gúny
tárgya. Ez igazságtalan, mert a kamaszkor után ez a másik nagy hormonális robbanás. És azután is nõk
maradunk, csak nagyon meg kell dolgozni érte. Ekkor kezdtem el naplót
írni. Figyeltem magamat, magunkat,
a családot az eseményeket, a kisgyerekes kalandokat. Annyi problémát hozott elõ ez a helyzet. Szólni,
nem szólni, segíteni, nem segíteni.
Szembesültem a tárgyi világ változásaival. Annak idején rékli volt, ma
meg body. Mi vagyunk az a nemzedék, akiknek jó esetben még élnek a
szülei, akikrõl gondoskodni kell, vannak gyerekeink, unokáink, munkánk,
 A Zalavíz Zrt. tizenkettedik
alkalommal ünnepelte a víz világnapját. A társaság ebbõl az
alkalomból rajz- és fotópályázatot hirdetett, és egész napos nyílt napot tartott óvodások és iskolások részére a
Zalavíz központi telephelyén.
A világnap szlogenje: Víz és
Energia.

Pataki Éva

csak pénzünk nincs. Mindezt regény
formában, fõként a mai nõi sorsokat
hangsúlyozva írtam meg.
– A fõhõs gyakran szalad pszichológushoz. Ez is te vagy?
– Mivel nincs szakkönyv a nagymamaságról, ezért jött az ötlet, hogy
szakértõt, pszichológust hívjunk segítségül. Félõ volt, hogy ezek a tanácsok hogyan férnek bele a regény
mûfajba, nem zökkentik-e ki a sztorit.
De végül is sikerült beilleszteni ezeket a tanácsadó részeket.
– További szál a könyvben a
négy barátnõ szerelmi ügyei. Ebben a korban még ez téma lehet?
– Szerelem? Naná. De egyébként
tabu.
– Lesz folytatása a könyvnek?
– A család kiharcolta, ugyanis azóta született még két unokám. A fia-

mék Londonban élnek. Az is érdekes, hogy a fapados járat tele van
magyar nagymamákkal, nagypapákkal, felpakolva kajával, meg térképpel. Van, aki a falujából nem mozdult
ki eddig, meg angolul nem beszél
senki, de mennek unokázni és odatalálnak. A kor másik hozadéka ezzel
együtt a skype-nagyiság. Ami a gyerekeknek szinte természetes, de engem nagyon zavar az érintés hiánya.
– Nagyon szélsõséges példákat
látok a környezetemben. Van olyan
nagymama, akinek szinte nincs saját
élete az unoka miatt, és van, akinek
még látni sem engedik az unokát – jegyezte meg Iványi Ildikó.
– Ezek szomorú dolgok. A nagymamaság állandó készenléti állapotot
jelent, de azért vannak pillanatok, amikor nem alkalmas az unoka. Mindez,
meg sok más, szorongást okoz. A
gyerekem gyerekérõl gondoskodni
dupla felelõsség. Az anya-lánya viszony egyébként is aknamezõ, amilyen szoros, olyan kényes is. Minden,
csak nem állóvíz. S gondoltam, ha
már én ennyit szorongok, ezzel nem
vagyok egyedül. Ezért született ez a
könyv, ami a sok humor mellett azért
komoly dolgokat érint.
– Mindig is írónak készültél?
– Voltak elképzeléseim, és az élet
is kínált lehetõségeket, néha váratlan
dolgokat. Az írás mindenképpen szerepelt benne. A forgatókönyvírás kötöttségei egyre inkább zavartak, így
jött az elsõ novella, aztán a regények.
– Számos díjat ítéltek neked filmes
munkáidért, s a nagymamás könyv is
már a negyedik nyomtatást éri meg.
Én már elolvastam ismerõsöm ajánlására, és én sem tudok mást mondani,
el kell olvasni – mondta zárásként a
szintén nagymama Iványi Ildikó.

 Bevonó vagy csokoládé? Ugyan még messze a húsvét, de a boltokban már kaphatók a csokinyuszik. A kérdés azért figyelemre
méltó, mert a szép csomagolás transzzsírsavat rejthet, ha ezeket az
édességeket bevonómasszából készítették. Palotai Ágota dietetikussal annak kapcsán beszélgettünk, hogy február 18-ától az Emberi Erõforrások Minisztériuma betiltotta minden olyan élelmiszer
forgalmazását, amelyben a megengedettnél több transzzsírsav van.
– Antal Lívia –

– A transzzsírsav mesterségesen keletkezik a növényi olajok ipari átalakítása, hidrogénezése során.
Ezáltal éppen az emberi szervezet
számára hasznos zsírsavaktól szabadítják meg. Ha minél többtõl, akkor annál keményebb egy margarin, így annál több transzzsírsavat is
tartalmaz. Értelemszerûen a lágy
margarinok kevesebbet.
– A margarinokon kívül még
milyen ételekben található?
– Sokféle élelmiszer tartalmazhatja, így a gyorséttermekben sütött
ételek, a bevonómasszával készített édességek, mint a nápolyi, a
ropi, a töltött keksz, a különféle csokoládék, különösen a szaloncukor
vagy a csokinyuszi. Továbbá a péksütemények, a mélyhûtött pékáruk,
a fagyasztott pizzák, az instant termékek és a pattogatott kukorica. A
margarint sokan kiátkozzák, ám
mentségére szóljon, hogy a legtöbb
gyártó technológiát váltott, és már
nem hidrogénezett zsiradékból készíti a terméket.
– Miért kell csínján bánni fogyasztásával?
– Tudományos vizsgálatok igazolják, hogy az ipari eredetû transzzsírsavak komoly veszélyt jelentenek az egészségre. Az állati vagy
telített zsírokhoz hasonlóan károsítják az érfalat, emelik a vér koleszterinszintjét, növelve a szívinfarktus

és az agyvérzés kockázatát. Túlzott
fogyasztása szerepet játszik a hasi
elhízásban, a meddõség, sõt a daganatos megbetegedések kialakulásában.
– Mit tehetünk, hogy elkerüljük ezt a veszélyt?
– A margarinok közül bátran választhatjuk azokat a termékeket,
melyek vitaminozottak és melyeket
szívbarát felirattal láttak el. A csokoládékból és más édességekbõl a
magasabb kakaótartalmút részesítsük elõnyben. Érdemes odafigyelni
az élelmiszercímkére, ha azt látjuk,
hogy hidrogénezett növényi zsírral,
zsiradékkal vagy olajjal készült, akkor az azt jelenti, hogy transzzsírsav van az adott élelmiszerben.
Legjobb megoldásként pedig az jöhet szóba, ha otthon magunknak
készítjük el ételeinket.

Általános iskola, felsõs korcsoport. I. Koltai Máté Márk (Lenti), II. Rékli Bíbor (Kertvárosi Általános Iskola, Zalaegerszeg),
III. Rácz Lili (Dózsa-tagiskola,
Zalaegerszeg).
Középiskola korcsoport. I. Simon Viktória (Lenti), II. Nagy
Borbála (Ganz-iskola, Zalaegerszeg), III. Tajti Martin (Lenti).
Fotópályázat. I. Dienes Tifani
(Landorhegyi-iskola, Zalaegerszeg),
II.
Lóránt
Bence
(Deák–Széchenyi Szakközépiskola, Zalaegerszeg) III. Kovács
Adél (Zrínyi-gimnázium, Zalaegerszeg).
A díjátadó keretében Drávecz
Csabáné, a Dózsa-tagiskola
képviseletében vette át a Zalavíz
Zrt. ajándékát, egy beépítésre
szánt ivókutat, amely az új tanévnyitóra elkészülõ felújított udvarra kerül. Az intézményvezetõ
megköszönve az ajándékot elmondta, hogy a diákok ötlete
volt, hogy az intézmény udvarán
legyen ivóvízkút. Hozzátette:
minden évben megünneplik a víz
megtisztítva jusson vissza a fo- Bézsenyi Andrea (Zalacsány), világnapját, és felhívják a gyerelyókba, tavakba. A Zalavíz Zrt. Közönségdíjas: Sipos Roberta kek figyelmét a víz fontosságára,
2002 óta igyekszik felhívni a fi- (Dózsa-iskola, Zalaegerszeg).
védelmére.
gyelmet arra, hogy ne vegyék az
emberek természetesnek a
csapból folyó tiszta ivóvizet, hiszen a környezettudatos gondolkodás révén õrizhetõ csak meg
vizeink tisztasága – hangzott el.
A világnapi rendezvényen 16
intézménybõl érkezett üzemlátogatásra közel 600 diák.
A víz és energia címû rajzpályázat eredményei. Óvodai rajzpályázat: I. Rékli Hunor Illés
(Csillagközi-óvoda, Zalaegerszeg) II. Nyári Ádám (Kosztolányi Téri Óvoda, Zalaegerszeg)
III. Szabó Tamara (Petõfi Utcai
Tagóvoda, Zalaegerszeg).
Általános iskola, alsós korcsoport. I. Pais Janka (Kustánszeg), II. Papp Kristóf (Eötvös-iskola,
Zalaegerszeg),
III.

A VÍZ ÉRTÉK, A VÍZ KINCS

VILÁGNAPI DÍJÁTADÓ ÉS ÜZEMLÁTOGATÁS A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL

A rendezvény célja volt, hogy
felhívja az emberek figyelmét az kincs, nem korlátlan erõforrás, technológiát alkalmazni, amivel
egyik legfontosabb természeti ezért szükséges a védelme. Za- óvni lehet az ivóvizet. A polgárkincs, a víz fontosságára és vé- laegerszegen igyekeznek olyan mester szólt a környezettudatos
nevelés fontosságáról, amely része az Ökováros programnak is.
A Zalavíz az újító folyamatokban
elöl jár, és ezt a gyerekek is értik,
ez látszik a falakon lévõ rajzokon
is. Nagy András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója arról beszélt,
hogy egyre fontosabb a környezettudatosság, amely ma már
társadalmi felelõsség is.
Vízszolgáltató cégként az
egészséges ivóvíz szolgáltatása
mellett a vízszennyezés ellen
szintén felveszik a harcot, ezenkívül a víztakarékosságra is felhívják a lakosság figyelmét. A
Zalavíz munkatársai az év minden napján azért munkálkodnak,
hogy a csapból mindig folyjon
tiszta, egészséges ivóvíz, az elhasznált, szennyezett víz pedig
delmének szükségességére. Nem
véletlen tehát, hogy leginkább a
jövõ nemzedéke a gyermekek figyelmét kívánták felhívni e jeles
napon. Ezért is hirdetett a Zalavíz
az ellátási területén mûködõ oktatási intézmények diákjainak pályázatokat, a rajzpályázatra például
283 rajz érkezett. A legjobb alkotásokat korcsoportonként díjazták.
A díjátadó napján üzemlátogatás
keretében ismerkedtek a diákok a
Zalavíznél folyó munkával.
A rendezvényen részt vett
Gyutai Csaba polgármester, aki
a víz fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy a víz érték és

– Nem minden zsírsav káros a
szervezetre.
– Valóban, e tekintetben megkülönböztetünk telített és telítetlen zsírokat. A telített az állati eredetû élelmiszerekben található, míg a telítetlen zsírsav a különbözõ növényi
magvakban, olajokban, halakban
található. Az elõbbi esetében nagyon fontos a mértékletesség, tehát
senkinek sem kell lemondania egy
libazsíros kenyérrõl a telített zsírsavak miatt. Ellenben kifejezetten
ajánljuk a növényi eredetû telítetlen
zsírsavak fogyasztását. A hidegen
sajtolt növényi olajok e tekintetben
igencsak gazdagok. Nem muszáj a
mediterrán olívához nyúlnunk, itt
Zalában is bõven terem olyan növény, melybõl a kitûnõ kukoricacsíra-, tökmag-, szõlõ- vagy éppenséggel a lenmagolaj készül. A gyümölcsök és zöldségek is tartalmaznak többszörösen telítetlen zsírokat, különösen a bogyós termésûek
héjában találunk sokat. A telítetlen
zsírsavak jótékony élettani hatással
bírnak, segítik a zsírban oldódó vitaminok felszívódását, védik az érfalat, szükségesek a sejthártya felépítéséhez, egyes hormonok mûködéséhez, valamint a D-vitamin képzõdéséhez.
***
A jogszabály szerint az adott
élelmiszer összes zsírtartalmának
100 grammjában a transzzsírsavak
mennyisége nem haladhatja meg a
2 grammot. Ha tehát egy adott élelmiszer zsírtartalma 50 százalék (tehát 100 g élelmiszer 50 g zsírt tartalmaz), akkor abból maximum 1 g lehet transzzsírsav. A gyártók egy év
türelmi idõt kaptak. Bõvebb adatokért látogassanak el az OETI honlapjára.
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Sport

IDÉN TOVÁBB EMELKEDETT A SPORT TÁMOGATÁSA MEGTÖRTÉNT A VÁLTÁS A ZTE FC-NÉL
BESZÉLGETÉS A SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL

 A város költségvetésének elfogadását követõen már a bizottságok is felosztották az egyes ágazatok számára a közgyûlés által
megszavazott forintokat. Gecse Pétert, az oktatási, kulturális és
sportbizottság elnökét, arról kérdeztük, hogy a sport mennyibõl
gazdálkodhat a 2014-es év során, és visszapillantottunk az elmúlt
esztendõre is.
– A ZTE FC és a ZTE
férfi kosárlabdacsapatának támogatása önálló
fejezetként szerepel a
költségvetésben – kezdte bevezetõben Gecse
Péter. – A többi klub mûködési támogatásáról bizottságunk dönt. Örvendetes, hogy a támogatást, ha nem is nagy mértékben, de
minden évben sikerült növelnünk,
amit mindenképpen pozitív iránynak tartok. 20–22 millió forintról indultunk jelenleg 28-nál tartunk.
Minden egyesületnek igyekeztünk
pénzügyi forrást biztosítani, ami
konkrétan azt jelenti, hogy összesen 27 egyesület részesült anyagi
támogatásban a város költségvetésébõl. Azokat a klubokat, amelyek kisebb mértékben kaptak mûködési támogatást, nagyobb rendezvénytámogatásban részesítjük.
Hárommillió forintot szánunk erre a
célra. A mûködési támogatás odaítélésénél igyekeztünk azon kluboknak többet adni, amelyek nem
tudják igénybe venni a társasági
adóból adódó lehetõségeket. Azaz, nem tartoznak a kiválasztott
látványcsapatsportágak közé.
– A versenysport területén
mûködõ klubok mellett milyen
egyesületek kaptak anyagi segítséget?
– Tíz szabadidõs klub között,
amelyek támogatása szintén emelkedett, 12 millió forintot osztottunk
szét. Külön fejezetben támogatjuk
– labdarúgásban – a Zalaegerszegi Utánpótlás SC-t, mint egy fajta

utánpótlás-nevelõ mûhelyt. Õk mintegy 2 millió
forintot kaptak. A ZTE FC
kapcsán ismertek a klub
anyagi problémái. Az
eset kapcsán fontosnak
tartjuk
hangsúlyozni,
hogy ismét nagyobb szerepet kell kapnia a helyi
utánpótlás-nevelésnek.
Újból fel kell építeni azt a rendszert,
amely
nemcsak
az
egerszegi, hanem a tehetséges
zalai fiatalokat, sõt a távolabbról
érkezõket is befogadná. Nyílván,
ehhez megfelelõ körülményeket
kell biztosítani. Az út elején járunk,
de épültek, épülnek a mûfüves pályák, fejlõdik a sportinfrastruktúra.
Az önkormányzat is igyekszik vonzóvá tenni az itt folyó nevelést. A
szurkolók által is szerethetõ, fõként
helyi erõkre épülõ ZTE jöjjön létre.
– Fontos az egészséges életmód, ennek egyik területe a
diáksport…
– Természetesen, errõl sem feledkezik meg az önkormányzat
sportbizottsága. Az elmúlt években
is mindig jutott a diáksportra annyi
pénz, hogy számos sportesemény
megvalósulhatott. A diáksportegyesületeket külön fejezetben támogatjuk.
– A jól szereplõ klubok minden évben nagyon várják, hogy
lesz-e eredményességi támogatás?
– A sportbizottság 2014-ben 4
millió forintot különített el erre a
célra. Itt szeretném megjegyezni,
hogy az egyesületek többségét in-

gyenes létesítményhasználattal is
segítjük, ami szintén jelentõs segítséget jelent.
– Mennyit kap a két kiemelt
klub, a ZTE FC és a ZTE KK?
– A város költségvetésében külön soron biztosítunk a labdarúgók
részére 70 millió forintot, a férfi
kosárlabdázóknak 57 milliót.
– Visszapillantva a 2013-as
évre, mely sikerek dobogtatták
meg leginkább a sportbizottság
elnökének a szívét?
– Csapatszinten a tekézõk sikerei kívánkoznak az élre, az egyéni
sportok képviselõi közül Matyasovszky Dalma úszó, Ferenczi Melinda, Szûcs Valdó, atléták, Szanati
Szabolcs súlyemelõ eredményeit
emelném ki. A város versenysportja a lehetõségekhez mérten nem
teljesített rosszul. Szerencsére
minden egyesületnél található egy
lelkes sportvezetõ, aki tevékenységével életben tartja klubját. Az egykor dicsõséget hozó egyesületek –
lásd férfi röplabda – ismét bontogatják szárnyaikat.
– A 2014-es évben mit vár a
sportágazattól?
– Elõször is legyen stabil a klubok költségvetése. Ami leginkább
az egyesületeknél dolgozó sportvezetõktõl függ, bár természetesen az önkormányzat nem zárkózik el az egyesületek megsegítésétõl. Történt már erre példa a férfi tekézõk esetében, de említhetném a Csuti sakk-klubot is. Mindenhol törekedni kell arra, hogy
addig nyújtózkodjanak, ameddig a
takaró ér. Eredményesség terén a
versenysportban a már említett
egyéni sportolók vihetik a prímet.
Remélem, 2014-ben nem szûnik
meg egyetlen sportklub sem Zalaegerszegen, és közös összefogással folyamatosan elõbbre léphetünk.

BEROBBANT AZ ÉLVONALBA
DALMA JÓL ÉRZI MAGÁT EGERSZEGEN
 Az elmúlt évben szinte berobbant a legjobb magyar és nemzetközi utánpótláskorú úszók közé Matyasovszky Dalma, az Europ
Tec Zalavíz ZÚK versenyzõje. A tehetséges sportoló korosztálya
hátúszó számaiban a legjobb hazánkban, de a felnõttek mezõnyében is már letette névjegyét. Csak remélni lehet, hogy a mostoha megyeszékhelyi körülmények ellenére Dalma még hosszú
ideig egerszegi sportoló marad.
– Az elmúlt évbõl leginkább arra
vagyok büszke, hogy Egerszegi
Krisztinának, a magyar úszósport
nagy egyéniségének 25 éves csúcsát sikerült megdöntenem – vágott
a közepébe Matyasovszky Dalma.
– A sorban ezután az európai Ifjúsági olimpián megszerzett aranyérmeim következnek. A hazai vizekre
átérve, a felnõtt rövidpályás ob-n
200 méter háton második, százon
harmadik lettem, ami szintén figyelemre méltó eredmény. Saját korosztályomban hátúszásban minden
bajnoki címet megnyertem.
Dalma elmondja az úszásnemek
közül természetesen a hát lesz a fõ
versenyszáma. Azok közül is a
hosszabb távok, 100 és 200 méteren vár magától jó szereplést, de
nem mond le az 50 méteres távról
sem, ott is szeretne eredményesen
szerepelni. A hátúszás mellett leginkább még a 400 méteres gyorsan
szeretné magát megmérettetni.
Nemzetközi versenyeken csak hátúszásban akar indulni. Ami érthetõ,
hiszen Zalaegerszeg a hátúszóiskola egyik legjobb mûhelyének
mondható.
– Bizakodom, hogy idén sem
lesz rosszabb évem, mint tavaly –
folytatta Matyasovszky Dalma. – Az
ifjúsági Eb-n jól szeretnék szerepelni, 200 méter háton már megúsz-

tam a szintidõt, de 100-on
is szeretném. Mindkét
számban fõleg
a
hosszabb távon várom
magamtól a dobogót.
Nem lesz könnyû feladat, mivel az ifik között
a legfiatalabb évjáratúak
közé tartozom, de bízom
magamban. A másik
nagy nemzetközi verseny az ifjúsági olimpia lesz, szeretnék ide is kijutni. Négy versenyzõt
visz ki a MÚSZ. Jelenleg a 4. helyen
állok a ranglistán, további jó eredményeimmel szeretném biztosítani
a szereplésemet. Hogy még jobb
formába kerüljek, indulok a belga
bajnokságon is, amely jó felmérõ
lesz számomra, hogy hol tartok. A
hazai országos bajnokságon kor-
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osztályomban szeretnék minél több
bajnoki címet begyûjteni.
Dalma számára nagy élmény
volt, hogy február 8–28. között Thaiföldön a magyar válogatottal edzõtáborozhatott. Az ott eltöltött hetek
nagyon hasznosak voltak számára,
és a napsütésben a kemény edzésmunka is jobban esett.
– A 2013-as év eredményeit látva nem keresték meg más klubok, hogy igazoljon el
Egerszegrõl?
– Megkeresés nem
volt – hangoztatta Matyasovszkya Dalma. – Tudják, úgy sem igazolnék
el.
Horváth
Csaba
edzõmmel harmonikus a kapcsolatom. Amíg Zalaegerszegen is jól fel
tudok készülni, jönnek az eredmények, nem gondolkozom a váltáson. Kétségtelen, hogy a központi
edzõtáborok, amelyek közül egyre
többön veszek részt, nagyban segíti eredményes szereplésemet. Mindent egybevetve, jól érzem magam
Egerszegen.

ÉREM A DIÁKOLIMPIÁRÓL

 Nagykanizsán rendezték meg a kötélugrók megyei diákolimpiáját. A
versenyen résztvettek a Zalaegerszegi Speed Kötélugró Klub versenyzõi.
A megyeszékhelyi fiatalok ezúttal iskoláik színeiben indultak, és három
éremmel, illetve több pontszerzõ helyezéssel tértek haza.
Eredmények. Lányok. I. korcsoport: 3. Parragi Eszter (Mindszenty). II.
kcs.: 6. Trombitás Blanka (Landorhegyi). III. kcs.: 3. Oláh Diána (Landorhegyi), 5. Herczeg Virág ( Belvárosi, Petõfi), 7. Cseh Boglárka (Ady). VI. kcs.:
1. Farkas Alexandra (Csány SZKI). A versenyzõket Kovács Zsuzsanna és Tóth
Dániel készítette fel.

A PHAROS 95 KFT. A MEZSZPONZOR

 Fontos döntések születtek a
amely egykor naggyá tette a labdarú- célokat együtt kell kitûzni, és közösen
ZTE FC labdarúgócsapatának
góklubot. A múlt értékeire alapozva kell megvalósítani, ehhez kérte a jeszempontjából a hétvégén. Elkell megteremteni a ZTE jövõjét. A lenlévõk és a szurkolók támogatását.
sõként a részvénytársaság közgyûlésén visszahívták a Nagy
Ferenc által irányított vezetést.
A klub vezérigazgatójává választották Devecz Miklóst, az
ügyvezetõ Dézsi Attila maradt.
A ZTE–Vasas mérkõzés elõtt jelentették be, hogy a klub mezszponzora a dunavarsányi székhelyû Pharos 95 Kft. lesz. Végh Gábor tulajdonos, ügyvezetõ által vezetett építõipari cég, elsõsorban
sportpályák építésével foglalkozik.
A sajtótájékoztatón megjelent
Vígh László országgyûlési képviselõ. Hozzászólásában hangsúlyozta,
hogy a politikának közbe kellett lépnie, hogy a nagy múltú ZTE FC
fennmaradjon. Ezen az úton tettek
ma egy újabb lépést.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere elõször köszöntötte
a sajtótájékoztatón megjelent egykori ZTE-labdarúgókat. Reményét
fejezte ki, hogy belátható idõn belül
régi fényében csillog a klub, ehhez
kérte az elõdök támogatását. Új
idõszámítás kezdõdik a klub életében, visszatérnek a gyökerekhez.
Az utánpótlás-neveléshez, amely
egykor naggyá tette a ZTE-t.
Végh Gábor hangsúlyozta: szívesen áll a nagy múltú klub mellé,
anyagilag segíti, hogy a ZTE ismét
jó csapat legyen. Dicséretes, hogy
a saját nevelésre építik a ZTE-t,
amely Magyarországon leginkább
az MTK-nál tapasztalható.
Devecz Miklós, a ZTE SPORTSZOLG Kft. ügyvezetõje kiemelte,
hogy vissza kell térni arra az útra,

Zalakerámia ZTE KK–Nyíregyházi KK 91-81 (14-18, 24-21, 26-20, 27-22)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, középszakasz. Zalaegerszeg, 1300 nézõ.
ZTE NKK–MTK Budapest 72-66 (26-27, 16-19, 17-12, 13-8)
Magyar Kupa nõi kosárlabda-mérkõzés a 3. helyért. Székesfehérvár, 200
nézõ.
Répcelak–ZTK FMVas 1:7 (3566:3668)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés. Rájátszás az 1–4. helyért. Répcelak.
ZTE ZÁÉV–BKV Elõre 6:2 (3211:3201)
Szuper ligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Z. Csuti Hydrocomp–Paksi Atomerõmû 4:8
NB I-es sakkcsapatmérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE FC–Vasas FC 0-1 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 2850 nézõ. Gl.: Tamás (75. p.)
ZTE FC–DAC Unió FC 5-0 (1-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 150 nézõ. Jv.:
Gólszerzõk: Végh (3), Király, Simon (öngól).
Nagyatádi FC–Tarr Sprint Andráshida SC 1-2 (0-1)
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Nagyatád, 300 nézõ.
POLITIKAI
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Hirdetés

SZEMÉLYGÉPKOCSI -vezetõi
tanfolyamokra

„A Gázmûvek” Kft.

AZ EURO ECSET BT.

Gázkészülékek
beüzemelése, javítása,
épületgépészeti kivitelezés,
készülékcsere.

sokéves gyakorlattal, szakmai tudással
és garanciával vállal közületek és a
lakosság részére festést, mázolást,
tapétázást, továbbá kiegészítõ munkákat (kisebb kõmûves- és burkolómunkák). Ingyenes helyszíni felmérés és
árajánlat. Gyors, megbízható minõségi
munkavégzés referenciákkal.
Érdeklõdni: Józsa Ferenc
Zalaegerszeg, 20/217-2863

HIBAJAVÍTÁS. IDÕPONT-EGYEZTETÉS:

Helyszín: Zalaegerszeg , Október 6. tér 19.

Tel./fax:
92/346-612 • 30/959-4633

(ZTE-pályával szemben, Zala Pl aza, autóbusz -pu. közelében )

Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 24.

Legközelebb: március 27. (csütörtök) 15.00 óra és
április 1. (kedd) 15.00 óra.
Ingyenes INTERNETES VIZSGASZER Û TESZT !!!
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 27.

OKÉV szám: 20-0112-05

Zalaegerszeg
Kertvárosban (a Penny
felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtérbeépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.
Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös
telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

cipõboltokba!

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

