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HELYI ADÓRÓL IS DÖNTÉS SZÜLETETT

RÉSZLETEKRÕL MÁRCIUSBAN TÁRGYAL A KÖZGYÛLÉS

EGYEZTETÉSEK

KEZDÕDNEK A VÁLLALKOZÁSOKKAL

 A városi közgyûlés múlt heti ülésén 12 igen, 1 nem és 4 tartózkodással elfogadta a 2015. évi költségvetést, melynek fõösszege
17 milliárd 286 millió forint. A testületi ülésen Balaicz Zoltán polgármester szólt a város múlt évi gazdálkodásáról és az év végére
kialakult nehéz helyzetrõl. Bár a 2014. évet, köszönhetõen a kormányzati segítségnek, sikerült lezárni, az idei évi büdzsé tervezésekor 1,8 milliárdos hiánnyal találták szembe magukat. Ebbõl 800
millió forint kiegészítõ támogatást kapott Zalaegerszeg a központi költségvetésbõl, így a hiány egymilliárdra csökkent.
A városi cégeknél, intézményeknél tízszázalékos kiadáscsökkentést rendeltek el, ami 400 millió
forint segítséget jelent. A fennmaradt 600 millió hiány pótlására döntöttek úgy, hogy egy helyi adó bevezetésével kezelhetõ lesz az idei
évi költségvetés. Mint a közgyûlésen elhangzott, a stabilitási törvény
szerint nem tervezhetõ költségvetés sem mûködési hiánnyal, sem
mûködési hitellel.
A közgyûlést követõ sajtótájékoztatón Vadvári Tibor alpolgármester és Bali Zoltán, a gazdasági
bizottság elnöke részletesen is
szólt az idei évi költségvetés stabilitásának fontosságáról. Elhangzott, ennek érdekében szükséges
egy új adónem július elsejétõl való
bevezetése. Ez az építményadó
lesz, amirõl már megkezdõdtek a
konzultációk az érintettekkel. Az új
adóról részletesen a márciusi közgyûlésen tárgyalnak, és várhatóan

a rendeletalkotásra áprilisban kerül
sor. A közgyûlés felkérte a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel
a kötelezettségvállalások teljesítését, valamint a költségvetési
egyensúly biztosítása érdekében
vizsgálja meg a további költség-

csökkentés lehetõségét a sportfinanszírozási koncepció megalkotásával, a kulturális intézményrendszer és a Gazdasági Ellátó
Szervezetek (GESZ) átalakításával.
Az Egerszeg-kártyáról szóló
rendeletét is módosította a képviselõ-testület. A kedvezményt kiterjesztették az uszodára, a gyermek-,
diák- és nyugdíjasbelépõkre. Ezenkívül ingyen kaphatnak Egerszegkártyát azok a súlyosan fogyatékos
személyek, akik fogyatékossági támogatás
helyett
magasabb
összegû családi pótlékban részesülnek.

Fotó: pP

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL ÁTALAKULÓ PIACTÉR
VÁLTOZOTT A TÖRVÉNY ÉS A HATÁSKÖRÖK

 A közgyûlés legutóbbi ülésén a képviselõk elfogadták a város
2015–2016. évre vonatkozó szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, miután értékelték az elmúlt két évben megvalósult
eredményeket.
– V. Zs. –

Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ infrastrukturális helyzetének
A 2012-ben elfogadott koncep- fejlesztése volt. Több éves elõkéció egyik fõ célja a Családsegítõ szítõ munka eredményeképpen az
elmúlt esztendõben közel 50 millió
forintos beruházással elkészült az
intézmény közös székhelye az Apáczai tér 5. szám alatti ingatlanon. A
szolgáltatás színvonalának fejlesz A képviselõk többsége ugyan megszavazta a villanyvilágítése, valamint a felmerülõ ellátotti
tás bevezetését, az ellenzõk azonban felháborodottan kivoigények megfelelõ kielégítése érdenultak az ülésterembõl, és megfellebbezték a határozatot –
kében elengedhetetlenül szükség
110 évvel ezelõtt.
volt az infrastruktúra korszerûsítésére, a családsegítõ és a gyermek– pP –
cákon, és hol volt a város elsõ viljóléti szakmai csoport új körülmélanytelepe.
nyek között történõ elhelyezésére.
Elõzõ lapszámunkban írtunk
Ma már természetes, hogy
A beruházás eredményeképpen
arról, hogy 2015-ben megújul Za- mindenhol villannyal világítunk, s
jobb feltételek között történhet a
laegerszeg közvilágítási rendsze- az is rendjén való, hogy az elavult
kliensfogadás, az egyéni terápiás
re; a kivitelezés során a régi lám- izzókat fokozatosan lecseréljük.
patesteket korszerû, energiataka- Nem volt ez azonban mindig így.
rékos LED-es világítótestekre cse- Annak idején például izgalmas –
rélik. A város rendezett tanácsúvá mai szemmel nézve kissé humoválásának 130. évfordulója alkal- ros – politikai vita övezte a városmából utána jártunk, hogy mikor is ban a villanyvilágítás bevezetését.
volt elõször fény az egerszegi ut(Folytatás az 5. oldalon.)

FELHÁBORODÁS

beszélgetések. Javultak a munkatársak elhelyezési körülményei is.
Az elmúlt két évben tovább folytatódott a gyermekek napközbeni
ellátásának fejlesztése. A program
célja a bölcsõdei kapacitás fejlesztése, az alapellátáson túli szolgáltatások bõvítése. Alapvetõ cél volt a
bölcsõdei ellátás rugalmasságának
biztosítása. Mindennek a megvalósítása 96 millió forint összegû beruházással történt az Ûrhajós Bölcsõdében. Az intézmény egy részleggel, 28 férõhellyel bõvült, így gyakorlatilag megszûnt a várólista Zalaegerszegen. A fejlesztéssel a városban összesen 396 férõhely áll a
kisgyermekek rendelkezésére.
A 2012. évi koncepció egyik
fontos fejlesztési iránya volt a nappali ellátást biztosító intézmények
rekonstrukciója és a tárgyi feltételek javítása.
(Folytatás a 2. oldalon.)

LESZ-E ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR A RÉGI VÁROSMAGBAN?
 Hamarosan újabb építkezés fejezõdik be a piac mellett, hiszen tavasszal várhatóan véget ér a Sütõ utcai beruházás egy
újabb üteme: a Sóház szomszédságában egy három lépcsõházból álló, tetõteres társasház kerül kialakításra. A földszinten üzlethelyiségek, az emeleten pedig irodák és lakások kapnak helyet.
– pánczélPetra –
Az építkezés része annak a jó pár éve tartó projektnek,
melynek célja a piac és környékének rekonstrukciója. Az
egykori városmag ugyanis a városrehabilitációs program
kiemelt akcióterületeként szerepel. Hangsúlyos piactér
mindig kell egy városba; tudták ezt évszázadokkal ezelõtt
is, annál is inkább, mert régen nemcsak az áruk, hanem az
információk cseréje is itt ment végbe, sõt a piactér fontos
társadalmi események helyszíne is volt.
Bár Zalaegerszeg nem rendelkezik afféle „õspiaccal” (hiszen sokáig a Kazinczy tér adott otthont a vásároknak, a marhavásártér pedig a mai Csány tér–Göcseji út sarkán volt),
mégis egy régi piacokat idézõ, szimbolikus hely létrehozása
szerepelt az eredeti rehabilitációs tervben.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

EGYÜTT A VÁLLALKOZÁSOKKAL
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSRÕL

 A helyi vállalkozásokkal való jobb és eredményesebb együttmûködés érdekében Zalaegerszeg önkormányzata gazdaságfejlesztési együttmûködési megállapodást kötött a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával (ZMKIK), a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (ZMVA), valamint a Vállalkozók és Munkaadók Szövetségének Zala Megyei Szervezetével (VOSZ).
– A. L. –
Balaicz Zoltán polgármester az
aláírást megelõzõ sajtótájékoztatón
elmondta, a rendszerváltás óta legfontosabb feladat kellett volna legyen a helyi vállalkozásokra való figyelem, a korábban létrehozott gaz-

polgármester hangsúlyozta, errõl
megfelelõ korrektséggel és õszinteséggel kívánnak tárgyalni a vállalkozókkal, mert a város költségvetési
helyzetében jelentkezõ problémákat
együtt kívánják megoldani. Hozzátette, a város vezetésének célja a
költségek csökkentése, egyúttal a

ezért örülnek most az együttmûködésnek, hogy véleményükre jobban
odafigyelnek. A bevezetendõ új adóval kapcsolatban kifejtette, kompromisszumra törekednek a város vezetésével, de még szeretnének egyeztetni errõl, hogy az a vállalkozásoknak is elfogadható legyen.
Doucha Ferenc, a VOSZ zalai elnöke valamint a ZMVA kuratóriumi
elnöke úgy fogalmazott, a megállapodás a vállalkozói szféra és város
vezetése között egy újfajta gondolkodást tükröz. Készek erre a párbeszédre, melyre nagy szükség van.
Elmondta, a ZMVA nagyon jól mûködik, többek között hitelezéssel segíti
a vállalkozásokat, számukra a közelmúltban megnyílt VOSZ-pont még
több lehetõséget biztosít. Végül
megköszönte a város segítségét a
megyei Príma-gálák megszervezé-

sében, melyet idén tizedik alkalommal rendeznek majd meg.
Nagy András, a ZMVA ügyvezetõje az együttmûködés területeirõl elmondta, cél, hogy a kis- és középvállalkozások helyi és megyei szinten
minél több uniós fejlesztési forrást
hozzanak el a 2014–2020-as pénzügyi idõszakban. Fontos, hogy a vállalkozói igényeket, ötleteket összegyûjtsék ennek érdekében. Emellett
fejleszteni kívánják a vállalkozói kultúrát többek között a nyelvtudás és
üzleti ismeretek terén, továbbá a
ZMVA a várossal együttmûködve
egy új kamattámogatási rendszert is
bevezet befektetés- és exportösztönzés céljával. Hamarosan egy exportösztönözéssel foglalkozó iroda is
nyílik a városban. A ZMVA jelenleg is
több nemzetközi projektben vesz
részt Zalaegerszeg testvérvárosaival. Ezt a kört bõvíteni szeretnék, és
mindinkább kiterjeszteni a gazdaságfejlesztési kapcsolatokra. Az
együttmûködés céljai között a megújuló energiák felhasználásának elterjesztése, a helyi kereskedelem
fejlesztése valamint a zalai turisztikai
brand létrehozása is szerepel.

LMP: AZ ÚJ ADÓ ELLEN
 A kormány által kialakított kedvezõtlen gazdasági környezet az
oka annak, hogy Zalaegerszegen olyan jelentõs költségvetési
hiány keletkezett, ami miatt új helyi adókat kell kivetnie a városnak – fogalmazott dr. Paksy Zoltán önkormányzati képviselõ
(LMP), a közelmúltban elfogadott költségvetéssel kapcsolatban.
dasági szenátus azonban nem töltötte be igazán ezt a szerepet. A városban ugyanakkor tevékenykednek
olyan szervezetek, melyek önmagukban ellátják ezt a feladatot. „A velük való együttmûködés éppen ezért
fontos, hiszen mi közösen alkotjuk
ezt a várost, s ha nem így teszünk,
akkor tévúton járunk” – fogalmazott a
polgármester, aki utalt arra, hogy a
csütörtöki városi közgyûlésen új adó
bevezetésérõl kell döntenünk. (Az
építményadót a lakáscélú ingatlanok
kivételével bevásárlóközpontokra,
pénzintézetekre, telephelyekre, üzlethelyiségekre tervezik kivetni.) A

bevételek növelése. Bízik abban,
hogy késõbb a vállalkozások segítésével minél több iparûzési adó folyhat be (ez lenne az igazi bevételnövelés), így a következõ években a
vállalkozásokat sújtó terhek jelentõsen csökkenhetnek. Kiemelte, a három szervezettel való együttmûködési megállapodástól többek között
azt várják el, hogy a TOP-programban a város számára rendelkezésre
álló 11,2 milliárd forint lehívása minél
eredményesebb legyen.
Mazzag Ferenc, a ZMKIK elnöke
szólt arról, a korábbi gazdasági szenátusba nem kaptak meghívást,

A város 2015-ös büdzséjébe
600 millió forint értékben tervezték
be az új adókból származó bevételt,
ami a képviselõ szerint azt jelzi,
hogy 25 év után rossz gazdasági
helyzetbe került a város. A kormány
politikája ugyanis kihat a városokra:
a gazdasági növekedés az országban nem képez prioritást, a kiszámítható, tisztes vállalkozás pedig
nem élvez elsõbbséget – fogalmazott. Mindezt tetézik a folytonos állami elvonások, a gazdasági szereplõk állandó adóztatása és az
uniós pénzek zavaros eltüntetése.

MSZP: „NEM” A KÖLTSÉGVETÉSRE
 „Abban egyetértünk, hogy a város nem adósodhat el, a költségvetést egyensúlyban kell tartani és megõrizni Zalaegerszeg
mûködõképességét” – fogalmazott a közgyûlést követõ sajtótájékoztatón Kiss Ferenc, az MSZP önkormányzati képviselõje, aki
nemmel szavazott a 2015. évi költségvetésre.
Mint fogalmazott, más stratégia,
más prioritások kellenének, és az
új adó bevezetése elõtt helyzetfelmérésre és hatástanulmányra lenne szükség, és csak ezután szabadna dönteni az adó mértékérõl.
Figyelni kell arra, mennyit bírnak el
a zalaegerszegi vállalkozások, és
arra is, hogy gyengül ezáltal a piaci versenyhelyzetük.
A 2015. évi költségvetésrõl Kiss
Ferenc elmondta: érzékelik, hogy a
kormány magára hagyta az önkormányzatokat, bár vont el feladatokat, de pénzt is. A szocialisták úgy
érzik, a büdzsé legnagyobb vesztese a szociális ágazat. Utalt arra,

hogy 2014-ben felhívták a figyelmet arra, hogy a városvezetés túltervezte az iparûzésiadó-bevételt,
és mivel „választási” év volt, osztogatások történtek. A beruházások
90 százaléka uniós pályázatból valósul meg, nagyon kevés, amit a
város saját maga kezdeményez.
Nem tudják elfogadni az új adó kivetését, és azt kérik a városvezetéstõl, gondolják át újra. A kiutat a
város gazdaságának növekedése
jelentené, új befektetõk letelepedéséért kellene lobbizni.
Rétai Balázs, az MSZP városi
alelnöke arról beszélt, hogy az önkormányzati választások kampá-

nyában nem hallottak arról, hogy a
Fidesz a vállalkozók újabb adóztatására készülne. Szerinte az új adó
(építményadó) a vállalkozások
százait hozza lehetetlen helyzetbe.
Az üzletek bérleti díjai megemelkednek, és hatással lesznek az ingatlanok piaci áraira is. Számítani
lehet arra, fogalmazott, hogy a beruházások visszaesnek Zalaegerszegen. Az, hogy eddig nem volt
építményadó, ez versenyelõnyt jelentett, ami most megszûnik.

Ebbe a körbe sorolható az elhibázott rezsicsökkentés is, ami az LMP
szerint ebben a formában nem
fenntartható.
Paksy Zoltán utalt rá, a város által fenntartott cégeket jelentõsen
megterhelte a rezsicsökkentés;
veszteségessé váltak miatta. Így
nem tudnak annyit pénzt fizetni a
város kasszájába, mint az elmúlt
években. Ezt a kiesést kell többek
között új adók bevezetésével pótolni. Az LMP az új adót elítéli, mert
félnek, hogy az eddig is nehezen
gyarapodó zalaegerszegi vállalkozási szektor egy újabb csapást
kénytelen elszenvedni.
A képviselõ utalt rá: a zavaros
gazdasági környezet eredménye az
is, hogy Orbán Viktor vejének,
Tiborcz Istvánnak a cége egymilliárd forintos közbeszerzést nyert el
Zalaegerszegen – és más városokban is – a lámpatestek cseréjére.
Az LMP nevében Schiffer András
(az országgyûlési képviselõcsoport
frakcióvezetõje) feljelentést tett az
ügyben. A gyanú szerint ugyanis a
cég úgy nyeri el a közbeszerzéseket, hogy összefonódás van a pályázatot kiíró s az azt elnyerõ cégek
között. A képviselõ szerint ebben a
játékban a magyar városok csak
bábként szerepelnek.

MEGLEPETÉSVENDÉG
PÁL FERI ATYA ELÕADÁSA A KÖNYVTÁRBAN

 A Deák Ferenc Megyei Könyvtár meglepetésvendéggel szolgált
az érdeklõdõknek. Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember elõadására szó szerint csordultig telt a helyiség.
– b. k. –
A közismert elõadó a párkapcsolatról, mint élõ
rendszerrõl
és
mindennek a matematikájáról, kémiájáról, fizikájáról beszélt a hallgatóságnak. Kitért arra, hogyan
maradhat
meg a felek elégedettsége az elsõ
gyermek érkezése
után, mely egyébként
alapjaiban
bolydítja fel az addigiakat. Valamint
példákat hozott saját terápiás munkájából a kapcsolatokban
jellemzõ
körkörös
oksági
összefüggésekrõl,
ahol nincs igazság,
nincs hibás.
A jó kapcsolatmegõrzés titka a
rendszerszemlélet, az energiabefektetés, a kellõen rugalmas hoz-

záállás az állandó változók közepette, illetve az elkerülhetetlen
konfliktusok rossz forgatókönyvének tudatos megváltoztatása.

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL

VÁLTOZOTT A TÖRVÉNY ÉS A HATÁSKÖRÖK
(Folytatás az 1. oldalról.)
A program keretében közel 50
milliós beruházással sor került a
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító
Szociális Klub teljes korszerûsítésére. Az idõsek nappali ellátását
biztosító andráshidai klubban a tavalyi évben egy 10 millió forintos
beruházás keretében megtörtént a
tetõszerkezet cseréje.
„Az egymásra hangolva” címet
viselõ projekt megvalósítására az
önkormányzat 35 millió forintos
uniós támogatást nyert. A pályázat célja a jóléti alapszolgáltatások összehangolása, a szolgáltatások átjárhatóságának hatékony
biztosítása és új szolgáltatások
bevezetésének elõkészítése volt.
A megvalósult program egyik kiemelkedõ értéke az elkészült
szociális térkép. Az átfogó felmérés kiterjedt a zalaegerszegi lakosok élethelyzetére elégedett-

ségére, problémáira és a szolgáltatásokkal kapcsolatos véleményére is.
A koncepció kiemelt célként fogalmazta meg a hiányzó szakellátások biztosítását, valamint a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás technikai rendszerének korszerûsítését. Idõközben ezek a
szolgáltatások állami feladattá váltak. Ugyanakkor – mint az elõterjesztés is megfogalmazza – a városban mûködõ ellátórendszer ismeretében megállapítható, hogy
az alapszolgáltatásoktól a speciális szolgáltatásokat biztosító szakellátásokig terjedõ „ellátási piramis” teljes körûen elkészült.
A következõ évek feladatai között találjuk a járási székhelybõl
adódó térségközponti szerepkör
erõsítését, további szolgáltatásbõvítést, valamint idõsek tartós
bentlakását biztosító intézmény
infrastrukturális fejlesztését.
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Aktuális

TÍZ CSAPAT, 1050 KILOMÉTER ÁTALAKULÓ PIACTÉR, VÁLTOZATLAN FUNKCIÓ

A DÓCZI ÉVA EMLÉKÉRE RENDEZETT 24 ÓRÁS ÚSZÓGÁLÁN

 „Ne add fel, gyerünk, meg tudod csinálni!” – Dózci Éva által
gyakorta elhangzott biztatás el is kelt a róla elnevezett 24 órás
úszógálán, amit a Zala Megyei Természetbarát Szövetség rendezett meg a generációk által ismert és kedvelt úszóedzõ emlékére
a zalaegerszegi Fedett Uszodában.
– Antal Lívia –
Tolvaj Márta alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt, melynek
céljául a szervezõk az egészséges
életmód, az úszósport és úszásoktatás fontosságát hirdették meg.
Az alpolgármester, aki a BGF csapatát erõsítve szintén vízbe szállt,
méltatta, hogy az úszógála névadója az a Dóczi Éva, aki több évtizeden át úszómesterként dolgozott a városi strandon, amely különleges helyet töltött be a zalaegerszegiek életében. Mint mondta, az önkormányzat vezetésének
eltökélt szándéka, hogy a városi

strand újból megnyílhasson. Idén
ez még nem válhat teljes mértékben valóra, de a kismedencéket
nyáron már birtokba vehetik a gyerekek, ahogy a zöldfelületet és a
sportpályákat a napozni illetve mozogni vágyók.
Varjasi Gábor nyugalmazott
rendõrkapitány, a rendezvény konferansziéja és dj-je idézte fel a két
éve elhunyt Dóczi Éva „Dika” életútját, aki Zalaegerszeg közismert
és szeretett alakja, sportolója,
úszómestere, úszóedzõje volt. A
tehetséges hátúszó a város egyik
legjobb és leggyorsabb kézilabdásaként sok-sok emlékezetes mér-

JOGÁLLAMI KEREKASZTAL

kõzés fõhõseként is kitûnt. A
strand, mint elsõ szerelme végigkísérte egész életét, hiszen úszómesterként évtizedekig itt dolgozott, ez volt az élete.
Pataki János ötletgazda és
szervezõ érdeklõdésünkre az elõzményekrõl elmondta, Törekvõ Vízipókok névre hallgató csapatukkal
Keszthelyen és Dunaújvárosban
már több alkalommal vettek részt
24 órás úszóversenyen, ezért azt
gondolta, miért ne szervezhetnének Zalaegerszegen is egy ilyen
viadalt. Ötlete követõkre talált, az
pedig kézenfekvõ volt, hogy Dóczi
Éváról nevezik el a versenyt, akivel
gyermekkorukban kötöttek barátságot, s akit mindig is nagy küzdõnek
tartott.
Az emlékversenyen hat helyi és
négy vidéki (Pécs, Dunaújváros, Ajka és Veszprém) csapat tagjai úsztak váltóban, 204-en összesen
1048,9 kilométert teljesítve a 24 óra
alatt. Az elsõ helyezést a legtöbb
hosszt úszó csapat, a dunaújvárosi
Swimpact érdemelte ki 143.700
méterrel. A második és harmadik
helyezést két zalaegerszegi csapat
a Retro ZÚK (123.150 m), valamint
az Igyunk Rája (119.750 m) érte el.
Különdíjat kapott a legsportszerûbb
csapat, a PTE ETK ZKK, a legidõsebb csapat, a Törekvõ Vízipókok,
a legidõsebb úszó Kárász Pál (67)
a BGF csapatából, a legfiatalabb
úszó Pallós Panka (6) és a legszebben úszó Tóth Luca a Törekvõ
Vízipókoktól.

tület ezért elutasította az alkotmányellenesség megállapítására és a
megsemmisítésre irányuló bírói kezdeményezéseket. Ezzel kapcsolatban elmondta, a függõben lévõ néLAPTÖRVÉNYRÕL ALKOTMÁNYOSSÁGRÓL hány tucat per e döntés értelmében
 Az Alaptörvényrõl, az alkotmányosságról, a közjogi berendezgyorsan befejezõdik, így a bankok
kedés aktuális kérdéseirõl tartottak kerekasztal-beszélgetést a
elszámoltatásának nem lesz akadáMagyar Polgári Együttmûködés Egyesület szervezésében a válya.
rosháza dísztermében, melyen kormányhivatal és járási hivatalok
A rendezvény házigazdája Tolvaj
munkatársai vettek részt.
Márta alpolgármester volt, az
eseményen Császár Angéla színTordáné dr. Petneházy Judit jo- 2006 õszi tömegoszlatásokkal mûvész olvasta fel az Alaptörvény
gász, az egyesület alelnöke köszön- összefüggõ elítélések orvoslásáról preambulumát.
tõjében elmondta, a 2012-ben indí- szóló 2011. évi úgynevezett semmistott országos programsorozat célja ségi törvény nem alaptörvény-elleaz, hogy az állampolgárok megis- nes. 2006-os zavargások szereplõi
merjék az Alaptörvényt, mert azzal ellen hozott egyes ítéletek így sem-

A

,

kapcsolatban sok kérdés merül fel.
Az általánosságok mellett aktuális
témákat is érintenek, a zalaegerszegi rendezvényen a devizahiteles törvénnyel kapcsolatos közelmúltbeli
alkotmánybírósági döntésrõl is szót
váltanak.
Dr. Juhász Imre alkotmánybíró a
magyar alkotmányozás történetérõl
beszélt. Emlékeztetett arra, hogy az
1989-ben elfogadott alkotmánymódosítás nem hozott létre új alkotmányt. A rendszerváltás után a baloldali kormányoknak is volt lehetõsége
az új alkotmány megalkotására, ám
ezzel nem tudtak élni a szocialisták
és a szabad demokraták. A 2010. évi
választások eredménye azonban lehetõvé tette az új alaptörvény megalkotását és elfogadását, ami megfelel
a 21. századi elvárásoknak, hangsúlyozta az alkotmánybíró.
Beszélt arról is, hogy néhány sarokpontban bírálatok érték az Alaptörvényt. Ezek egyike volt az Alkotmánybíróság 2013. évi határozata,
melyben megállapították, hogy a

missé váltak, mert azok kizárólag
rendõri vallomásokon alapultak. Az
Alkotmánybíróság 2015 januári határozatában leszögezte, nem alaptörvény-ellenesek az úgynevezett elsõ devizahiteles törvénynek a bíróság által kifogásolt szakaszai, a tes-

LESZ-E ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR A RÉGI VÁROSMAGBAN?

(Folytatás az 1. oldalról.)
Illetve ennek egy modernizált
változata: egy 21. századi közösségi tér, ahol a piac nyitvatartási
idején túl is vannak események,
mûködnek irodaházak, boltok.
Ahol érdemes egyet kiülni, megpihenni.
Ha most teszünk egy sétát a
piactéren és a környezõ utcákon,
egy valóban átalakuló, ám egyelõre egy erõsen változatos hangulatú és beépítettségû területet látunk. Az elmúlt években átépültek
az elárusítóhelyek, több ház is
megújult a piac szomszédságában
(némelyikbe új üzletek – tejbolt,
pékség – is költöztek), felújításra
került továbbá a vásárcsarnok és
a virágudvar is. Örömteli, hogy a

virágudvarral szemközt, a Munkácsy utcában immár új társasházat látunk, alatta üzletekkel. Ezek
egyikében ráadásul egy olyan kávéház létesült, mely vetekszik a fõváros és jó néhány egyetemváros
kávézóinak stílusával és kínálatával. Az utca másik vége ugyanakkor még mindig sivár képet fest,
csakúgy, mint a piactéri lángosos
mellett lévõ beépítetlen terület, a
düledezõ házfallal, hogy a börtön
körüli részrõl ne is beszéljünk.
Persze kell a hely a bolhapiacnak
is.
Összességében vannak jól látható és támogatandó elõrelépések, az azonban még nem látszik,
hogy az egykori városmagban (a
piactér szélesebb környezetében,

mondjuk a Várkört is beleértve) a
modernitás és átalakulás, vagy az
avíttság és lepusztultság lesz e
hosszú távon meghatározó. A
piactéren és környékén még mindig kevés a zöldterület, a közösségi tér és a program. A vásár nyitva
tartásán túl, nem is érdemes arra
járni. Jól jelzi ezt az is, hogy az üzletek is a piachoz igazítják
(fél)napi mûködésüket.
Az átalakulás tehát megkezdõdött, a terület (piacon túli) új funkciója viszont még nem körvonalazódott. Jó volna pedig, ha a belváros ezen része egy élhetõ, használható és kihasználható 21. századi városi térként, vagy kereskedelmi és kulturális negyedként tudna funkcionálni.

RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL
ÚJ TISZTSÉGVISELÕK AZ IGAZGATÓSÁGBAN ÉS A FELÜGYELÕBIZOTTSÁGBAN

 Idõszakos, rendkívüli közgyûlésen döntöttek a Zalavíz Zrt.
részvényesei a társaság Alapszabályának módosításáról, a
Sárvár Pannon-Víz Kft. végelszámolásáról és a szennyvízátemelõk tisztítási és karbantartási munkáinak ellátására kötendõ vállalkozási szerzõdés aláírásáról.

Sárvár Pannon-Víz Kft.-vel együtt
történt meg. Utóbbi alaptevékenysége kiterjed a Zalavíz Zrt.
által is ellátott, nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz szállítására, valamint csator-

A zrt. közgyûlése megtárgyalta
és elfogadta az Alapszabály módosítását. Ennek részeként visszahívták a társaság igazgatóságának és
felügyelõbizottságának tagjait, akik
helyére új tisztségviselõket választottak. Igazgatósági tag Arnhoffer
András, Zsuppányi Gábor, Kováts
István, Ruisz Cecília, Gaál Jánosné, Gerócsné Kocsis Éva, Sebestyén Gyula lett. Felügyelõbizottsági
tag Havasi Zoltán, Lang József,
Tombi Lajos, Kutfej Attila lett. A
felügyelõbizottság a Zalavíz Zrt.
szakszervezeti titkárával valamint
üzemi tanácsának elnökével egészül ki. A két testület a közgyûlést

követõen megtartotta alakuló ülését, melyen az igazgatóság elnökének Arnhoffer Andrást, a felügyelõbizottság elnökének pedig Havasi Zoltánt választották meg.

2014. december 31-ével a
Cégbíróság bejegyezte az Aquazala Kft. beolvadását a Zalavíz
Zrt.-be, mely beolvadás az
Aquazala leányvállalatával, a

natisztítási és a hálózaton elõforduló dugulás elhárítására. A párhuzamos tevékenységek felszámolása érdekében indokolttá vált
a kft. jogutód nélküli megszüntetése.
Harmadik napirendi pontként,
az elõterjesztések alapján a közgyûlés az alapszabály szerint
felhatalmazta Nagy András vezérigazgató urat a szennyvízátemelõk tisztítási és karbantartási
munkáinak ellátására kötendõ
szerzõdés aláírására. A szennyvízátemelõk száma 2008-tól közel négyszeresére emelkedett,
ebbõl adódóan az üzembiztonságot szem elõtt tartva nyílt közbeszerzési pályáztatás keretében, külsõ partnerrel együttmûködve látja el társaságunk a karbantartási és felújítási munkálatokat.
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IDÕS HOZZÁTARTOZÓJA FELEDÉKENY?
DEMENS NAPPALI ELLÁTÁS A LANDORHEGYI IDÕSEK KLUBJÁBAN

 Mi is a demencia, mik a korai tünetei, tudunk-e valamit tenni a
megelõzéséért, vagy ha már kialakult, a gyógyításáért? A
Landorhegyi Idõsek Klubja a klubtevékenység mellett öt és fél éve
olyan nappali ellátást is biztosít a demenciával küzdõ idõseknek,
melynek keretében foglalkozásokat szerveznek számukra. Hogyan
és milyen eredménnyel teszik mindezt, errõl érdeklõdtünk.
– Antal Lívia –
– A demencia a gondolkodás, a
szellemi és érzelmi teljesítõképesség hanyatlása, mellyel szembesülni nem egyszerû – mondja érdeklõdésünkre Devecser Bernadett, a nappali ellátás vezetõje. –
Amikor egy szeretett idõs családtag a szellemi leépülés elsõ jeleit
mutatja, nagyon fontos, hogy a
hozzátartozó merjen a háziorvoshoz fordulni, ne szégyellje a problémát, mert sokszor azt tapasztaljuk, hogy késõn teszik meg, és
ilyenkor szinte csak a bentlakásos
ellátás jöhet szóba.
– Milyen jelekre kell odafigyelni?
– A kezdõdõ leépülés tünete lehet a személyiségváltozás, az ingerlékenység, a feledékenység. A
rövid távú memória sérülése miatt
nem emlékszik, vagy nem jól emlékszik vissza például egy megbeszélt programra. Problémát jelent
az öltözködés, nem a napszaknak
vagy nem az idõjárásnak megfelelõ
ruhát vesz fel. Elhanyagolja a tisztálkodást, mert azt gondolja, megmosakodott. Nem tud rendet tartani
a lakásban, elfelejt étkezni, mert
nincs éhségérzete, vagy túl sokat
eszik, mert azt gondolja, hogy még
nem evett. Ez igaz a gyógyszerszedésre is, elfelejti bevenni, nem veszi
be mindegyiket, vagy beszedi az
egész adag gyógyszert egyszerre.
Ha már ennek veszélye fenyeget, át
kell térni az alkalmi adagolásra.

– Hogyan lehet igénybe venni
az ellátást?
– A Landorhegyi Idõsek Klubjában tíz fõ számára tudunk demens
nappali ellátást biztosítani. A háziorvostól beutalót kell kérni a Kossuth utcai Mentálhigiénés Központban található Alzheimer-

szeri étkezéssel. Ez nagy segítség
a hozzátartozóknak, mert eközben
nyugodtan dolgozhatnak.
– Mibõl állnak a foglalkozások?
– Mindennap van foglalkozás,
melyen megbeszéljük, milyen év,
hónap, nap van, milyen évszak,
napszak, segítve a térbeli és idõbeli eligazodásukat. Újságcikkekbõl, könyvekbõl olvasunk fel szöveget, majd megkérdezzük, mirõl
szólt. Szoktunk kérni családi fényképeket, melyekrõl szívesen beszélnek. Betegeink számolnak,
énekelnek, rajzolnak, ezek mind a
motoros funkciókat erõsítik. Igyekszünk figyelembe venni az ellátottak kéréseit a programok összeállítása során. Kiscsoportokban
vagy egyénileg történnek a foglalkozások. Fontos elv, hogy apró lépésekkel haladjunk, és hogy sikerélmény érje õket. A foglalkozáso-

kon kívül együtt töltik idejüket a
klubtagokkal, részt vesznek a programokban, mert fontosak a társas
kapcsolatok is a megmaradt képességek szinten tartásában. A további állapotromlás elkerülésében a
gyógyszerezés mellett sokat segítenek a fejlesztõ, szinten tartó foglalkozások, a hanyatlást azonban
sajnos csak lassítani lehet, de
visszafordítani nem.
A landorhegyi klubban szívesen
tartózkodnak az idõsek, mert mint
mondják, itt nincsenek egyedül, élvezik a programokat, a társas
együttlétet. A Zalaegerszegi Gondozási Központ keretében nemcsak Landorhegyen, hanem a belvárosban és Andráshidán mûködik
idõsek klubja, melyekben összesen
120 idõs ember nappali ellátására
van lehetõség. A hatvan férõhelyes
Belvárosi Idõsek Klubja telt házzal
mûködik, a Landorhegyi Idõsek
Klubjában azonban tudnak még férõhelyet biztosítani az általános és
demens részlegben egyaránt,
továbbá az Andráshidai Idõsek
Klubjában is várják a jelentkezõket,
hívta fel a figyelmet Devecser Bernadett, az intézmények nappali ellátásának vezetõje.

SZÛCS ISTVÁN AZ IGAZGATÓ
KINEVEZÉS A GRIFF BÁBSZÍNHÁZ ÉLÉRE
Devecser Bernadett
ambulanciára, mert az itt kiállított
szakorvosi vélemény szükséges
az ellátás igénybevételéhez. Az
ambulanciát azért is érdemes felkeresni, mert az idõben megkezdett gyógyszeres kezelés lelassítja, késlelteti a szellemi leépülést.
Részlegünk a (középsúlyos)
demenciában szenvedõknek nyújt
nappali elfoglaltságot, reggel fél
nyolctól délután fél ötig napi egy-

 A városi közgyûlés 14 igen és 3 tartózkodás mellett szavazta
meg Szûcs István kinevezését. Az új igazgató február 15-tõl látja
el feladatát, kinevezése öt évre szól.
A Griff Bábszínház volt igazgatója egészségügyi okok miatt múlt év
szeptemberében kérte felmentését.
Az elmúlt hónapokban Szûcs István
megbízott vezetõként dolgozott a
bábszínházban. Mint lapunkban
már megírtuk, az igazgatói posztra
öten pályáztak. A mûvészeti tanács
Bal József rendezõ és Szûcs István
pályázatát támogatta azzal a megjegyzéssel, hogy míg Bal József pá-

lyázatában szakmai szempontból
rendezõ-igazgatóként fogalmazta
meg gondolatait, addig Szûcs István menedzserszemlélettel építette
fel programját.
Az önkormányzat kulturális bizottsága Szûcs István és a zalaegerszegi Pénzes Csaba rendezõ
elképzeléseit támogatta, a közgyûlés végül Szûcs István mellett
döntött.

BEMUTATKOZIK A GÉBÁRTI ÉLMÉNYKÖZPONT

z a név még ismeretlenül csenghet
ebben a formában, de ha azt
mondjuk, hogy a termálfürdõ és a
Gébárti-félsziget
létesítményeinek
együttesérõl van
szó, így talán már
többet mond. De
mit is takar az új
elnevezés? A félsziget szívében
található termálfalu (ismertebb nevén kemping) és
a tóstrand a nyári
hónapok vízparti
élményeit juttatja eszünkbe.
z új név azonban ennél többet jelent. A tóparti rönkházak, a harangláb, a kemencés terasz és a Vadkacsa vendéglõ együttese sajátos hangulatával akár télvíz idején is elvarázsolhatja a városi szürke hétköznapokból menekülni vágyókat, a hely ugyanis
az év minden hónapjában él. Ennek jegyében baráti, családi rendezvények,
sõt, akár szabadtéri esküvõ lebonyolí-

E

A

Az ajánlat 2015. február 28-ig vagy a készlet erejéig tart!

tására is lehetõséget ad az év bármely
szakában. A közelgõ tavasz, a megújulás jegyében pedig a közeljövõben számos rendezvénynek is otthont ad a
szomszédos termálfürdõvel karöltve. A szerelmesek napja apropóján romantikus
csomagokkal,
gyertyafényes vacsorával, a fürdõben színes programokkal, éjfélig
tartó éjszakai fürdõzéssel, a büfében szerelmes meglepetésekkel, valamint csókversennyel
készülnek a szervezõk február 14-én.
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FELHÁBORODÁS A VILLANYVILÁGÍTÁS KÖRÜL
DRÁGA FÉNYÛZÉS EGY KISVÁROSNAK!

(Folytatás az 1. oldalról.)
1905-ben kezdõdtek el komolyabban a tárgyalások arról, hogy
az addigi petróleumvilágítást villanyvilágításra cserélik a közterületeken és közintézményekben. A város, illetve az akkori polgármester,
Várhidy Lajos meg is kezdte a tárgyalást a Ganz-gyárral a kiépítés lehetõségeirõl és költségeirõl. A képviselõ-testület elé a nyár elején került az ügy, ami olyannyira felkorbácsolta a kedélyeket, hogy több órás
vita, kivonulás majd fellebbezés kerekedett belõle.
A vita – kissé leegyszerûsítve a
dolgot – 200 korona miatt robbant
ki. A petróleumvilágítás ugyanis 180
lámpával évenként 5800, a villanyvilágítás pedig 250 izzólámpával évi
6000 koronába került volna. A képviselõk egy részének ez pedig egyáltalán nem tetszett. A Magyar Pais
korabeli beszámolója szerint (1905.
június 8.) többen fényûzésnek nevezték ezt a kiadást, és a város nehéz pénzügyi helyzetére hivatkozva
nem támogatták az ötletet. Azt javasolták a polgármesternek, hogy
elõbb a csatornázást, az egészségügyet és az elhanyagolt iskolaügyet
kellene rendbe tenni. „Nem szégyen az, ha néhány évvel késõbb
hozzuk be ezt a világítást”, hiszen
egy ekkora városnak ez luxus –
hangzott el több képviselõtõl. Akik
közül többen egyenesen azt mondták: elõbb pénzügyekben legyen világosság!
Azt is sérelmezték páran, hogy a
jogi és pénzügyi bizottság nem tanulmányozta a tervet, illetve, hogy a
polgármester csak a Ganz-gyárral
vette fel a kapcsolatot, tehát nem
volt nyilvános versenytárgyalás. A
villanyvilágításból ezért csak a
Ganznak származik majd haszna, a
városnak nem. Várhidy polgármester szerint viszont hosszú távon
megtérül a beruházás, hiszen az
áram bevételt is termel (a tervek
szerint a Ganz és a város egyaránt
részesedett volna a haszonból),
ami pénzügyileg javít majd a város
helyzetén.
Érdekes, hogy a tanácsülésen
részt vett a kereskedelmi minisztérium egyik „kiküldöttje” is, aki
hosszasan érvelt a villanyvilágítás
bevezetése mellett. Mint mondta:
már sok helyen volt ilyen kiküldetésben, és a villany nem ártott még
egyik városnak sem. Sõt! Ez üzlet,
rizikó pedig nincs. Míg a kaszárnya,
iskola, csatorna csupa improduktív

dolog. Azt ajánlotta, hogy a villanyt
ne csak az utcákra, hanem a szobákba is vezessék be, hiszen a világítás igenis kell az embereknek.
Szintén felszólalt a Ganz-gyár képviselõje is, aki részesedést ígért a
városnak a haszonból.
A képviselõk többsége (30 igen
15 nem arányban) végül megszavazta az indítványt, az ellenzõk
azonban kivonultak a terembõl a
gyûlés vége elõtt, és megfellebbezték a határozatot. Ennek persze
nem lett semmilyen következménye. A város és a Ganz közötti szerzõdés „tíz évre feltétlenül, húszra
pedig feltételesen kötötte” a feleket.
A Városi Villanytelep építése 1905
õszén megindult, és a következõ
évben mûködni is kezdett a mai
Kosztolányi utcán, a Petõfi-iskola
helyén. Az utcát – talán nem meglepõ – Villanytelep utcának nevezték
1927-ig (ezt követõen Erzsébet királyné út lett, majd 1946-tól Kosztolányi utca). A villanytelep egészen a
’30-as évek elejéig mûködött itt, ekkor azonban Zalaegerszeg is az országos hálózatra kapcsolódott, így
szerepe feleslegessé vált. A telepet
lebontották, és helyén 1935-ben felépült a Polgári Fiúiskola (a Petõfi-iskola mai szárnya).
Érdekes viszont, hogy a villanyvilágítással szembeni ellenérzések
még bõ egy évvel a közvilágítás bevezetése után sem csitultak. 1907ben Borbély György (gimnáziumi tanár és számos civil kezdeményes
ötletgazdája) írt terjedelmes kritikát
a Magyar Paisban a Ganz-gyár-féle
felemás szolgáltatásáról és a képviselõk hibás és elsietett döntésérõl.
Mert szerinte a dolog úgy áll, hogy
„a lámpákat néha 8 órakor, néha 9
órakor, néha 10 órakor gyújtották
meg, néha pedig egyáltalán nem”,
és az is változó volt, hogy hajnalban/reggel mikor kapcsolták ki õket.
Borbély szerint mindez takarékossági szempontból történt így, miközben a város százezreket fizet a
Ganznak a nem kellõen világító
lámpákért. Persze a haladás folyamatát a negatív hangok ellenére
sem lehetett megállítani.
Bár, hogy mennyire számított
„haladásnak” és luxusnak 1905-ben
a villanytelep építése, arról csak
annyit, hogy az országban Temesváron vezették be elõször a világítást 1884-ben. Nagykanizsán 1892ben, Budapesten pedig 1893-ban
került erre sor. Mindenesetre 1906ban ünnepélyes csillárbemutatót is

tartottak Zalaegerszegen a világítás
bevezetésének örömére. 1912-ben
pedig megtörtént az elsõ fejlesztés
is: az addigi faoszlopok helyett –
melyre a Ganz a lámpákat helyezte
– ízléses vaslemez oszlopokat állítottak a Kossuth utca mentén.
Forrás: Dokumentumok Zalaegerszeg történetébõl (szerk.: Gyimesi Endre – 80. és 93. szemelvény); Zalaegerszeg utcanevei (Zalaegerszegi Füzetek III.); Németh
József: Egerszegi örökség; Megyeri Anna: A településkép változása,
urbanizáció
Zalaegerszegen
1826–1945 (In.: Végvárból megyeszékhely. szerk.: Molnár András)

VÖRÖS ARANY ÉS NAGYMAMALÁNCOK
MAROSVÁSÁRHELYRÕL ÉRKEZETT ZALAEGERSZEGRE A BÖJTE CSALÁD

 Huszonöt éve nyitotta meg a Böjte ékszerészet a kapuit a zalaegerszegiek elõtt. Nem vezetett könnyû út a sikerig, hazát kellett
váltani, nulláról kezdeni a szó szoros értelmében, s keményen a
munkát helyezni elõtérbe. „Véletlenek” is tarkították az utat, mely
az ötvösmestert és családját végül méltó körülmények közé sodorta. A panaszkönyv a nyitás óta üresen áll, mely tényt kamarai
díjjal is elismerték, gyarapítva ezzel a szakmai kitüntetések sorát.
Manapság az a kérdés, lesz-e kinek továbbadni a szaktudást?
– B. K. –
– Hogy mi is pontosan az ötvös
és az aranymûves közötti különbségség, milyen adottságok kellenek ezekhez, s kinek javasolható
ez a szakma, többek között errõl
beszéltem az Ady-iskola gimnazistáinak. S tizenöt érdeklõdõ diákot
látunk majd vendégül a boltban, illetve a mûhelyben februárban –
mondta Böjte Katalin ötvösmester,
utalva a helyi kamara kezdeményezte tanulótoborzás elsõ lépésére. – Tudomásom szerint jelenleg egy iskola létezik erre a képzésre Magyarországon, Budapesten. De gyakorlati idõt nálunk is lehet tölteni, s a képzést tudom vállalni. Sajnos, manapság nem elég
fogékonyak a fiatalok erre a szakmára. Pedig szívesen továbbadnám azt a tudást, melyet híres erdélyi mesterektõl tanultam.
– Milyen készségek szükségesek ehhez a munkához?
– Szépérzék, kézügyesség, térlátás, rajzkészség, szorgalom és
fõleg alázat. Amíg nem tudom elfogadni, hogy vannak nálam job-

CUKI FIGURÁK, VAGY REJTÉLYES LÉNYEK?
BAGOLYSZINDRÓMA A DIVATIPARBAN

 Évek óta tart a bagolymánia, szinte nincs olyan használati
tárgy – legyen szó ruháról, bizsukról, étkészletrõl vagy írószerekrõl – amit még nem leptek el a játékos, színes bagolymotívumok.
A trend eredetét ma már nehéz visszanyomozni, és talán nincs is
értelme, hiszen a divatipar mindig felkap egy-egy figurát, amit aztán unásig el is használ.
– pP –
A bagoly azonban – a dömping
ellenére – mégis más valamiért. A
kutyás, cicás, egeres díszek állandó részei az életünknek, legalábbis, ami a gyerekeknek készült tárgyakat illeti. Felnõttek esetében inkább az infantilis jelzõvel szokás illetni, ha valaki ilyesmit hord (persze ez is nézõpont kérdése). A bagoly viszont különös lény; a játékos/gyerekes verzióból képes a titokzatos/vagány „felnõttes” létbe
transzformálódni.
Kerek feje és nagy szemei
alapból alkalmassá teszik arra,
hogy ártatlan, barátságos figura
legyen belõle. Azonban a kultikus
Twin Peaks filmsorozat óta tud-

A városi villanytelep 1905-ben. (Utcák, terek, emberek. szerk. Megyeri Anna).

rák; ezért is kerülhet a tárgyakra
többféle stílusú (tréfás és komoly) ábrázolásban a divattárgyakra. Évezredek óta szimbolikus jelentéseket hordoznak, nem
véletlen, hogy mitológiai történetekben, ezoterikus tanokban és
fantasy-regényekben egyaránt
feltûnnek. Nem egy õsi kultúrában (például az ókori görögöknél,
indián törzseknél és az óceániai
mitológiában) totemként vagy
kultikus madárként tisztelték
õket, hiszen úgy hitték, hogy õ a
lelkek õrzõje, a bölcsesség szimbóluma, valamint a hírvivõ az
evilág és a túlvilág között. Emiatt
pedig rejtélyes, titokzatos lények,
akik még félelmet is kelthetnek
az emberben.
Ha biológiai, vagy még közelebbrõl ornitológiai szempontból
közelítjük meg a dolgot, akkor a
félelem és gyanakvás oka az is lejuk: A baglyok nem azok, amik- het, hogy éjszakai ragadozó manek látszanak. Ez esetben egyál- dárról van szó; az emberiség petalán nemcsak cuki kis rajzfigu- dig mindig alapvetõen nem kedve-

bak, addig nem szabad nekiállni.
Még negyven év után is van mit tanulni ebben a szakmában.
– A szépérzék tanulható?
– Igen, és fejleszthetõ is. Persze mindenkinek más a szép. A

kon mutatkozott már meg absztrakt munkáival. Az én kedvencem
a szecessziós ékszer. Mindkettõ
mûvészet, mindkettõben van nehézség, de a közönsége egész
más.
– Mi napjaink ékszerdivatja?
– Éppen január közepén voltunk egy nemzetközi kiállításon. A
rozé, azaz a vörös arany, az óriás
méretû ékszerek, levelek, virágok,
bogarak drágakövekkel kirakva,
gyöngy ezüstbe, aranyba, s az
egyszerû „nagymama”láncok dívnak. A trendi dolgokat már számí-

Böjte Katalin munka közben.

dolgunk ráérezni a vevõ igényére,
hatni az ízlésre, és jól megcsinálni
a munkát. Ez jó dolog. A fiam, aki
Olaszországba került, ékszertervezõ, formatervezõ, egész más
vonalat képvisel. Világkiállításo-

li az éjszakai lényeket. A baglyok
ráadásul az állatvilágban is amolyan különcnek számítanak. Éjjeli
madárként nem is sorolhatók be
igazán a ragadozó madarak csoportjába. Alfred Brehem: Az állatok világa címû könyvébõl kiderül,
hogy nagyon sok ellenségük van:
tulajdonképpen minden nappali
madár utálja õket (és sajnos néha
az emberek is), és valósággal fejüket vesztik, ha baglyot látnak. Pedig nagyon hasznos madarak; rengeteg kártevõt és rágcsálót elpusztítanak, alaposan átfürkészve
a talaj felszínét. A szerzõ szerint
különcségük ellenére igazi „világpolgárok”, hiszen 220 fajuk ismert,
minden földrészen és éghajlati
övön megtalálhatók.
Talán ez is az oka annak, hogy
karakterük leegyszerûsített változatai multikulturális díszítõelemekké váltak. Mindezeken túl azért az
örömteli, hogy a pacsirták (korán
kelõ és korán fekvõ emberek) uralta világban egyre több baglyot látni – ha csak dekorációként is. Talán elõbb-utóbb a munkahelyek,
hivatalok és üzletek napirendje is
alkalmazkodik némileg az egyre
terjedõ bagolyszindrómához, és a
késõn kelõ, késõn fekvõ „fajokra”
is gondolnak. Kora reggeleken addig is marad a hunyorgás és a vakoskodás.

tógépek tervezik, készítik, így
gyorsabb, szebb, pontosabb a kivitelezés. Én a kézzel készített
dolgok híve vagyok, de annak szûkebb a piaca.
– Miért pont Zalaegerszeget

választották, amikor Marosvásárhelyrõl áttelepültek?
– Véletlenül, itt találtunk állást
(segédmunka az akkori MOMban). Mellette foglalkoztam az ékszerekkel, miközben két fiunkról is
kellett gondoskodni. Szükséglakásban éltünk eleinte. Szintén véletlen az elsõ Zala Szépe választásra a „koronakészítés”, mert akitõl eredetileg rendelték, nem készült el vele.
– Hogyan lett végül a segédmunkás létbõl sikeres vállalkozás?
– Nagyon összetartott a család.
Csak egymásra számíthattunk,
mert egy ismerõst leszámítva senkink sem volt itt. Nagyon sokat dolgoztunk, reggel hattól szinte
éjfélig. Hálózsák is volt a mûhelyben. A férjem mellettem állt, szinte
a nagyobbik fiam nevelte a kisebbiket. Gyorsan önállóak lettek, saját tervekkel, bíztunk bennük. Barátságosak voltunk, rengeteg barátunk lett, akik a testvéreket helyettesítették. Talán ennyi. Sokszor gondolkodom, hogy mennyi
erõm volt mindehhez, szinte nem
is éreztem fáradtnak magam.
– Talán mert azzal foglalkozhatott, amit szeret csinálni.
– Igen. Úgy eltelt ez az idõ,
annyi munka volt benne, hogy
egyéb periódusok szinte kiesnek.
Most már kicsit kevesebbet dolgozom, szombaton néha és vasárnap már szinte egyáltalán nem –
teszi hozzá.
– Tervek vannak még?
– Igen. Sokszor gondoltam rá,
hogy majd, ha nyugdíjas leszek,
mivel foglalkozom. Talán le kellene
írnom a szakmai fogásokat, hogy
ne vesszen el ez a tudás.
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ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MÛVELÕDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA
KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYEGYSÉG

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
nyilvános könyvtári feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros,
• gyakorlott szintû Levelezõ rendszerek (LotusNotes, Outlook),
• gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások),
• gyakorlott szintû Internetes alkalmazások,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintû nyelvtudás,
• felhasználói szintû TEXTLIB IKR,
• ECDL.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintû kommunikációs képesség, pedagógiai képességek.
Elõnyt jelentõ kompetenciák: jó szintû drámapedagógiai ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A végzettségeket igazoló dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolatai, szakmai önéletrajz,
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jasztrab Istvánné nyújt, a 06-30/552-1062-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára
címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: kozigallas/190-2/201, valamint a
munkakör megnevezését: informatikus könyvtáros.
és
személyesen Jasztrab Istvánné, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZalaEgerszeG hetilap
• www.zalaegerszeg.hu hírportál
• www.zvmkk.hu

2015. FEBRUÁR 12. CSÜTÖRTÖK
18 óra
A GYÓGYÍTÓ KÓD – könyvbemutató elõadás (Belépõdíj: 500 Ft)
2015. FEBRUÁR 13. PÉNTEK
8–20 óra OLVASÓMARATON a könyvtárban elõzetes regisztráció alapján
9–18 óra Könyv- és folyóiratvásár
16 óra
KREATÍV KLUB bemutatkozása
14–18 óra FARSANGI TINIDISZKÓ – jelmezes felvonulás, tánctanítás, Helikon Társastáncklub bemutatója
2015. FEBRUÁR 14. SZOMBAT
9.30 óra OVIS JAZZBALETT – bemutató foglalkozás
10 óra
HELIKON Társastáncklub – nyilvános próba
15.30 óra KAKAÓ ZENEKAR koncertje
16 óra
Baba-mama Klub nyitott foglalkozása
16.30 óra Zenebölcsi Kovács Katával
16.30 óra KARATEbemutató
17 óra
KANGOO Fitnesz és FITFIGHT és aerobicmix foglalkozás felnõtteknek
18 óra
„Varázslatos színek” – Rátkai Béla kiállításmegnyitója.
20 óra
BAZOOKA nyilvános próba
KÖNYVTÁR
9–18 óra Könyv- és folyóiratvásár
14.30 óra Családi vetélkedõ. Eredményhirdetés: 17 óra
18 óra
Kreatív Klub foglalkozása
Folyamatos foglalkozások 14 órától:
• Kézmûvesmûhelyek
• Ingyenes könyvtári beiratkozás, kölcsönzés
• Foltbûvölõk nyitott mûhelyi bemutatója
• Kiállítás a Kertvárosi Nyugdíjaskub alkotásaiból, kézimunka a klub tagjaival
• Látványmakettezés, minimakett-kiállítás, papírrepülõk készítése
• Teaház, fánk és pogácsa
9–18.30 óra

ÓRIÁSI LÉGVÁR-PARTY belépõdíjjal! (turnusok: 9–10.30, 11–12.30; 13–14.30;
15–16.30; 17–18.30)

Rendezvényünk (a légvár kivételével) ingyenes! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS FIÓKKÖNYVTÁR
ZALAEGERSZEG, SZIVÁRVÁNY TÉR 1–3.
2015. FEBRUÁR 12. CSÜTÖRTÖK
17 óra
Csipkekiállítás Békefiné Bertók Andrea munkáiból a Dús László Galériában
17 óra
Az Évgyûrûk Nótakör próbája: Operettek terítéken
2015. FEBRUÁR 13. PÉNTEK
14.30 óra Farsangi karnevál

2015. MÁRCIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.
február hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium

2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium

SZEDÉS

IDEJE

02.
02.
02.
02.
02.
02.

16.
17.
18.
19.
18.
19.

13–17
13–17
13–17
13–17
13–17
13–17

óra
óra
óra
óra
óra
óra

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium

13–17 óra
7–14 óra

Liszt-iskola

Eötvös József Ált. Iskola

2015. 02. 16.
2015. 02. 17.

7–14 óra
13–17 óra

Eötvös-iskola

Ady Ált. Iskola

2015. 02. 10.
2015. 02. 11.

13–17 óra
7–12 óra

Ady-iskola

Páterdombi SZK.

2015. 02. 18.

10.30–12 óra

Landorhegyi Ált. Iskola

2015. 02. 16.
2015. 02. 17.

12–17 óra
7–13 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2015. 02. 09.
2015. 02. 10.

7–13 óra
13–17 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2015. 02. 11.
2015. 02. 12.

13–17 óra
7–12 óra

Petõfi-iskola

Dózsa Ált. Iskola

2015. 02. 18.
2015. 02. 19.

7–14 óra
13–17 óra

Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi SZK.

2015.
2015.
2015.
2015.

13–17
13–17
13–17
13–17

Teleki Blanka Kollégium

Ganz–Munkácsy SZK.

óra
óra
óra
óra

Páterdombi-iskola

Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2015. 02. 11.
2015. 02. 12.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Öveges József Ált. Iskola

2015. 02. 16.
2015. 02. 17.

13–17 óra
7–14 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium

2015. 02. 11.
2015. 02. 12.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László SZK.

2015. 02. 11.
2015. 02. 12.

9.30–15 óra
9.30–15 óra

Zrínyi-gimnázium

Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola

PÓTBESZEDÉS: 2015. FEBRUÁR 25. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés:
Személyesen:
Ügyfélfogadás:

2015. FEBRUÁR 12. CSÜTÖRTÖK
18 óra

2015. 02. 18.
2015. 02. 19.

16.
17.
18.
19.

ANDRÁSHIDAI MÛVELÕDÉSI HÁZ
ZALAEGERSZEG, ISKOLA UTCA 1.

HELYE

Liszt Ferenc Ált. Iskola

02.
02.
02.
02.

2015. FEBRUÁR 14. SZOMBAT
9–10 óra Néphagyományok: Busójárás – Filmvetítés a könyvtárban
9–12 óra Ruhabörze, játékbörze a Baba-mama Klub közremûködésével
10–13 óra Álarcok papírtányérból: kézmûves-foglalkozás kicsiknek, nagyoknak
10–13 óra A Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltvarró Mûhelyének nyitott foglalkozása

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

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

Fitnes Aerobic

2015. FEBRUÁR 13. PÉNTEK
18 óra
Gazd'asszony Klub foglalkozása
– Nagyanyáink farsangi receptjei
19 óra
Borbarátok foglalkozása – Tekeverseny
2015. FEBRUÁR 14. SZOMBAT
19 óra
ALAPÍTVÁNYI BÁL
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

FELHÍVÁS
HAZAHÚZÓ ONLINE DIÁKVETÉLKEDÕN VALÓ RÉSZVÉTELRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válásának 130. évfordulója alkalmából 2015. február 9. és április 15. között HAZAHÚZÓ DIÁKVETÉLKEDÕ címmel rendezi meg a zalaegerszegi
középiskolákban tanuló végzõs középiskolások
részére indított közösségi kvízjátékát.
A játék ismertetõje és az egyéb információk a
www.zalaegerszeg.hu honlapon a „Kultúra, Köznevelés és Sport” rovatban érhetõk el, valamint a felhívás kiküldésre kerül a középfokú oktatási intézményekbe és megjelenik a facebook közösségi oldalon
is. A versenyen való részvétel regisztrációhoz kötött.
A regisztrációs nyilatkozat és a fordulóhoz kapcsolódó online kérdõív linkje február 9-tõl szintén
ezen a felületen lesz megtalálható. A játék a játékszabály, a felhasználási feltételek és a jognyilatkozat elfogadásával kezdhetõ meg.
A vetélkedõn egyénileg lehet részt venni. A játékidõ alatt 3 hetente 3 fordulóban, hétfõnként 10.00
órától február 9., március 2., március 23. – jelennek meg a megválaszolandó kérdések, amelyekre a
válaszokat a következõ hét hétfõ délelõtt 10.00 óráig lehet érvényesen megadni. A kérdõívet helyesen

kitöltõk között minden forduló után kisorsolunk egy
könyvutalványcsomagot, 15.000 Ft értékben.
A Zalaegerszegi Városi Diáknapok rendezvényén belül 2015. április 15-én a város Dísztermében kerül sor a legjobb 4 fõ közötti élõ döntõre a
második forduló során megadott témában. A játékhoz bármikor lehet csatlakozni, közben szünet is
tartható, majd a megadott idõszakon belül akármikor
lehet folytatni. Fontos tudni, hogy egy azonosítóval
egy adott kérdést csupán egyszer lehet megválaszolni, és mindig három lehetséges megoldás közül
kell kiválasztani a helyeset. Minden jó válasz 1 pontot ér. Az élõ döntõbe csak az a tanuló kerülhet
be, aki mindhárom internetes tesztlapot eredményesen kitöltötte. Holtverseny esetén a döntõ
résztvevõi (4 fõ) sorsolás alapján kerülnek kiválasztásra. A gyõztes és a döntõ résztvevõi jutalomban
részesülnek az alábbiak szerint: 1. helyezett 50.000
Ft, 2. helyezett 40.000 Ft, 3. helyezett 30.000 Ft, 4.
helyezett 20.000 Ft értékû mûszaki cikkekre beváltható utalvány.
Azon vállalkozó kedvû diákok részvételét várjuk,
akik szívesen mérik össze a tudásukat, és emellett
hasznos ismeretekre szeretnének szert tenni a játék során.
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Sport

AZ ÉLRÕL VÁRJÁK A FOLYTATÁST AZ EGERSZEGI VÍVÓK NAGY „FOGÁSA”
A BAJNOKI CÍM A CÉL A ZTE RC-NÉL

 Hosszú idõ után szervezték újra Zalaegerszeg elsõ NB I-es csapatát, a ZTE RC-t. A férfi röplabdázók elõbb a területi bajnokságban izmosodtak, majd úgy gondolták, jöhet a Nemzeti Bajnokság
másodosztálya. Miután kevés csapat tudott megfelelni a nevezés
feltételeinek, kis létszámmal indult a bajnokság. Mindössze négy
együttes – a ZTE RC, a Magyar serdülõválogatott, a Székesfehérvár és a Szeged küzd a bajnoki címért.
A bajnokság lebonyolítása is érdekes. Egy
nap alatt két mérkõzést
játszik egymással két
csapat. A ZTE RC eddig
négybõl négy gyõzelmet
szerzett, vezeti a tabellát, de a bajnokság java
még hátra van. Az õszi
remeklés után elég hosszú szünet következett,
de február 22-én a papíron leggyengébb Székesfehérvár látogat
Zalaegerszegre.
– Az õszi idénynek mondott
négy mérkõzés után pihentünk
egy kicsit – tekintett vissza a
2014-es évre Domokos Lajos
edzõ. – Az ünnepek után megkezdtük a munkát az idei feladatokra. Az elsõ napokban egy kis
ráhangolással visszazökkentünk
a munkába, után jött az erõgyûjtés. Azután következett a finomhangolás, a technikai elemek
gyakorlása, hogy minél jobb formában folytassuk a bajnokságot.
– Sikerült valamelyik csapattal összehozni egy edzõmérkõzést?
– Eddig nem, csak egymás kö-

zött gyakoroltunk. Bizakodom, hogy a bajnoki
rajt elõtt tudunk egy
edzõmérkõzést játszani,
amelyen lemérhetjük,
hogy hol tartunk.
– Változott-e a ZTE
játékoskerete a hosszú
szünet során?
– A bajnokságot elkezdõ játékosok közül
senki nem távozott. Betegség
vagy sérülés miatt hagytak ki
edzéseket játékosok.
– A folytatásban papíron leggyengébb Székesfehérvárt látják vendégül.
– Mindenképpen a két gyõzelem a cél, de elõre semmit nem
szeretnék elkiabálni. Utána Szegedre látogatunk, véleményem
szerint ott dõl el a bajnoki cím. Ha
ott nyerünk egy mérkõzést, minden bizonnyal mi vagyunk az
aranyérmesek.
– Az eddigi fordulók során mindig az elsõ mérkõzéseken izzadtak meg alaposan a gyõzelemért,
a másodikat simán hozták. Mi az
ok, nehezen lendülnek játékba, és
bíznak az erõnlétükben?

SPORTHÍREK RÖVIDEN
TOMPA EZÜSTÉRME AZ OB-N
Mogyoródon rendezték meg az U–23-as kötöttfogású birkózók
országos bajnokságát, amely kvalifikációs versenynek számított a
korosztály Európa-bajnokságára.
A 75 kilósok mezõnyében Tompa Miklós , a Zalaegerszegi Birkózó SE tehetséges sportolója egészen a döntõig menetelt. Elõbb Ligetit Szombathelyrõl, majd a junior Eb-érmes Fehért verte technikai
tussal. A döntõben nagy csatában kapott ki Nagy Pétertõl (ESMK),
és ezüstérmet szerzett.

SZABÓ REZSÕRE EMLÉKEZTEK
A ZTE labdarúgócsapatának egykori csatárára, késõbbi edzõjére, Szabó Rezsõre emlékeztek a hétvégén Zalaegerszegen a nevét
viselõ labdarúgótorna keretében. A kiváló sportember nevét dalba
is foglalták a szurkolók. A klub utánpótlásvezetése az U–16-os és
U–12-es korosztály részére rendezte meg az emlékversenyt.
Hivatalos végeredményt technikai okok miatt csak az idõsebbeknél hirdettek, ahol az UFC Nagykanizsa végzett az élen. A második
helyen a Pápa, a harmadikon a Haladás végzett, negyedik lett a
Nafta Lendava (szlovén), az ötödik pedig a házigazda ZTE.
A legjobb játékos Pál Milán (Nagykanizsa), gólkirály Zsirai Péter
(Nagykanizsa), a legjobb kapus pedig Papp István (Haladás) lett.

TÚL AZ ELSÕ TORNÁN
Az egerszegi szabadidõsport-szövetség röplabda bizottsága
Újévköszöntõ címmel vegyes röplabdatornát rendezett. A négy induló csapat körmérkõzéses formában döntötte el a helyezéseket.
A tornát a Szedett-Vedett fantázianévre hallgató csapat nyerte
(Gyenes Zoltánné, Havasiné Mészáros Jolán, Szalai Vivien, Déri
László, Domonkos Lajos, id. Gyenes Zoltán), második helyen a
Retro, harmadikon eLeSel Sc, negyediken a Soproni Vízmû végzett.
A következõ tornát február 14-én rendezik meg.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
02. 11-én 16.00

Árufuvarozó-vállalkozó, személyszállító-vállalkozó
Taxi-vállalkozó (alap és megújító) vizsga: 02. 28.
02. 11-én 16.30 Elsõsegély
02. 16-án 08.00 ADR veszélyesáru-szállító
(jelentkezési határidõ: 02.12., vizsga: 02. 21.)
02. 16-án 13.00 Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 02. 12., vizsga: 02. 21.)
02.16-án 16.00 „BE” és „CE” kategóriás nehézpótkocsi-vezetõ
02. 24-én 16.00 „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõ
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Akkreditációs szám: E-000883/2014

– Egy biztos, a mérkõzésekre
rá kell hangolódni. Ez talán egy kicsit nehezebben megy. A csapat
erõnlétével nincsen gond. Jó lenne sok, pici gyõzelmet aratni a tavasz során.
– Tekintsünk elõre… Ha megnyerik a bajnokságot, van realitása az élvonalnak?
– Egyelõre a bajnoki cím a cél.
A jelen állapotok szerint nincs realitása az NB I-nek. Természetesen,
ha a tavasz során változnak a körülmények, akkor bele lehet vágni.

A FRADI ELLEN
 Az NB I-be való feljutásért küzdõ
Göcsej SK férfi futsalcsapata
február 16-án hétfõ este 19.30
órakor a Városi Sportcsarnokban
az egyik nagy riválist, a Fradi Futsal-Fisher Klima csapatát fogadja.
A fõvárosi csapat jelenleg a 3.
a tabellán, 4 ponttal van lemaradva az élen álló egerszegi csapattól. A mostani mérkõzésnek
külön érdekessége, hogy a Göcsej SK egyetlen vereségét éppen a Fraditól szenvedte el, múlt
év október 13-án. Úgy kapott ki
5-1-re ellenfelétõl, hogy a mérkõzés képe alapján teljesen
egyenrangú ellenfél volt.

EREDMÉNYEK
Zalakerámia ZTE KK–
Kaposvári KK 94-89
(20-23, 25-24, 20-21, 29-21)

NB I-es férfi kosárlabdamérkõzés. Zalaegerszeg.
Aluinvent DVTK Miskolc–
ZTE NKK 90-72
(25-19, 17-18, 24-9, 24-26)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Miskolc.
Lombard Pápa–ZTE FC
2-1 (1-1)
Felkészülési labdarúgó-mérkõzés. Pápa.
Balatonfüredi SC–
Z. Csuti Hydrocomp SK 5,5:6,5
NB I B-s sakkcsapatmérkõzés. Balatonfüred.

ÉRSEK ZSOLT A ZVSE-NÉL
 A magyar tõrvívás egyik nagy egyéniségével, Érsek Zsolttal
bõvült a Zalaegerszegi Vívó Egylet edzõi stábja. Az egykori kiváló tõrözõ minden utasítását maximális koncentrációval igyekeznek végrehajtani a klubban sportoló fiatalok. Határozott, megköveteli a figyelmet, a fegyelmet, az edzést elnézve azonban a tanítványok cseppet sem bánják. Tudják, hazánk egyik legjobb edzõjétõl tanulják a tõrvívás fortélyait.

szágos szövetség edzõjeként. A tehetséges fiataljaink feljártak a keretedzésre, szépen fejlõdtek. Engem is felkészített Zsolt, késõbb
megkértem, hogy egy-két dolgot tanítson meg nekem, amit átadhatok
a gyerekeknek. Nagyon jó lett a viszony köztünk. Évek óta kerestünk

– Véletlen találkozás eredménye, hogy itt dolgozom – vágott a
dolgok közepébe Érsek Zsolt. –
Vizler Ádám, a ZVE edzõje egyetemre járt Pestre, megkért, hogy
foglalkozzak vele, aminek nem volt
akadálya. Elkezdtünk dolgozni –
közben Volf Ádám és Simon Kristóf, a ZVE két korosztályos válogatottja is feljárt a keretedzésekre, így
lett egyre szorosabb a kapcsolat a
klub és köztem. Egy bizonyos idõ
után azt vettem észre, hogy Egerszegen is edzést tartok a ZVE sportolóinak.
– Milyenek a zalai klub versenyzõi?
Fotó: Pente Valéria
– A picik nagyon lelkesek, maximálisan igyekeznek. Peredzõt, aki lendületet adna a
sze, mint mindenhol, itt is
klubnak. A ZVE-ben sportoakadnak szorgalmasabló gyermekek szülei megbak, olyanok, akik el akarkértek, hogy beszéljem rá
nak csalni egy-egy gyaZsoltot, hogy vállaljon felkorlatot. Ezzel nincsen
adatot nálunk. A megbeszégondom, mivel minden
lés eredménnyel zárult. Úgy
gyermek más és más. Az
vélem, a legjobb megoldást
oktatás mellett figyelnem
sikerült megtalálnunk. Szekell rájuk, hogy minden
rencsére nincsen beiskolárendben menjen. Nagyon
zási gondunk, egyre több a
sok ügyes gyermek van.
gyermek. Többen korosztáSajnos a vívótermünk nalyos válogatottak. Jó úton
gyon kicsi. A normális
járunk, Érsek Zsolttól minõÉrsek Zsolt
Vizler Ádám
pást hossza 14 méter, itt
ségi edzésmunkát kapnak a
el kell feleznünk a pást hosszúsá- Azért is szívesen jöttem Zalába, versenyzõink. A válogatottak a kegát, hogy elférjünk. Szeretek mert országos szinten már egyre retedzésen újabb impulzusokat
egyébként vidékre járni, mivel az it- kevesebb a tõrvívószakosztály. A kapnak.
teni gyerekek belevalóbbak a fõvá- párbajtõrben gyorsabban lehet ha– Érsek Zsolt említette, hogy
rosi társaiknál. Pesti vagyok, de ladni, mint a tõrben, sok helyen kicsi az edzõterem, ami a fejlõÓzdról kerültem a fõvárosba. A na- ezért választják azt a szakágat. A dés gátja lehet…
gyobbak közül többen már megmu- zalai megyeszékhelyen nagy ha– Természetesen gondolkozunk
tatták oroszlánkörmüket, de a picik gyományai vannak a tõrvívásnak, azon, hogyan lehetne a problémát
között is bõven akad ügyes gyer- ezért is meg kell becsülni a ZVE-t. megoldani. Vincze Géza lett közmek.
Nagyon lelkes társaságba kerül- ben a ZVE új elnöke, a szülõkkel
– Meddig tarthat a kapcsolat, tem, ahol a szülõk, a gyerekek, a együtt igyekszünk megoldást találni
egyáltalán, hogy érzi magát klubvezetés, az edzõk egy irányba a problémára, hogy önálló termünk
Egerszegen?
húznak.
legyen. Akkor igazán hosszú távra
– Amióta technikai igazgató letVizler Ádám, a ZVE edzõje tervezhetnénk. A szakmai oldalát
tem az országos szövetségnél, he- megerõsíti, a személyes kapcsolat nézve is óriási, hogy itt van nálunk
tente jövök, a keretedzéseken döntõnek bizonyult, hogy Érsek Zsolt. A terhek egy részét leveszi a
Pesten találkozom a nagyobbak- Zsolt munkát vállalt a ZVE-nél.
vállamról. A gyerekek és jómagam
kal. Napi kapcsolatban vagyunk.
– Mintegy két évre tehetõ a kap- is sokat tanulunk tõle. MindenképAz ember oda megy, ahová hívják, csolatunk – emlékezett a kezdetek- pen felgyorsulhat vívóink fejlõdése.
ott marad, ahol szeretik. Össze- re Vizler Ádám. Akkor Zsolt az Nagyon bízom benne, hogy még
gezve: jól érzem magam a klubnál. utánpótlásvonalon dolgozott az or- hosszú ideig segíti a munkánkat.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2015. február 26., március 26.
Kék zsák: 2015. február 27. március 27.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

z

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

z

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

z

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

z

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

z

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

z

z
z
z

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

