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KISEBB LESZ AZ ÉPÍTMÉNYADÓ TEMATIKUS
z FOLYAMATOS AZ EGYEZTETÉS A KAMARÁKKAL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZERVEZETEKKEL
z IDÉN

600 FORINTOT KELL FIZETNI NÉGYZETMÉTERENKÉNT

 Az eredetileg számított összegnél alacsonyabb lesz az építményadó Zalaegerszegen. A részletekrõl Balaicz Zoltán polgármester és Bali Zoltán, a gazdasági bizottság elnöke sajtótájékoztató keretében számolt be. Elhangzott: a kamarákkal, a vállalkozó
szervezetekkel és a helyi cégekkel is folyamatosan konzultálnak.
Az új adó koncepciójáról a márciusi közgyûlésen tárgyalnak
majd, a rendeletrõl pedig az áprilisi testületi ülésen születik döntés. A nem lakáscélú ingatlanokra vonatkozó építményadó bevezetését július 1-tõl tervezik.
– vadas –
Bali Zoltán utalt rá: mivel a stabilitási törvény nem engedi meg
egy önkormányzatnak sem, hogy
mûködési hiánnyal, vagy hitellel
fogadja el költségvetését, így a
közgyûlés úgy döntött, hogy a többi megyei jogú városhoz hasonlóan növelni kell az adóbevételt új
helyi adó bevezetésével. A kormány az idei évre biztosított 800

millió forint támogatást, az önkormányzat 400 milliós szigorítást
hajtott végre intézményeinél, cégeinél. A megmaradó 600 millió forintos hiányt csak adóemeléssel
tudják rendezni. Zalaegerszeg
költségvetésében az elmúlt év végén alakult ki nehéz helyzet, mivel
750 millió forinttal kevesebb iparûzési adó folyt be.
Balaicz Zoltán hangsúlyozta:
minden frakció és önkormányzati

– vagyis 1885-ben, százharminc évvel ezelõtt lett rendezett
tanácsú város Zalaegerszeg. A következõ
hónapokban a ZalaEgerszeG újság hasábjain helytörténeti témájú cikkekkel emlékezünk meg a jeles évfordulóról,
melyeket a címek mellett a fenti rövidítés jelöl majd.
Célunk az, hogy bemutassuk egyrészt a város történetének, fejlõdésének egy-egy érdekes pillanatát, másrészt
pedig hogy felhívjuk a figyelmet az elmúlt évtizedekben zajló helytörténeti kutatásokra (kiadványokra, tanulmányokra,
illetve azok szerzõire).

VÁROSI FARSANG

A hagyományoknak megfelelõen idén is a Nagycsaládosok
Zalaegerszegi Egyesülete szervezte a városi maskafelvonulást,
melyen több mint ötszázan – köztük óvodások iskolás csoportok – vettek részt.
A farsangi felvonulás résztvevõi a Dísz téren gyülekeztek,
majd dobszó kíséretében végigvonultak a Kossuth utcán. A
menet elején díszes öltözékben vonult a város polgármestere
Balaicz Zoltán és a közgyûlés több tagja. Velük tartott Vigh
László országgyûlési képviselõ is. Mint az elmúlt években, az
idén is számos egyesület és alapítvány csatlakozott a farsangi
felvonuláshoz.

képviselõ egyetértett abban, hogy
a tervezett adó nem vonatkozhat
a lakosságra. Az eredetileg tervezett évente 1500 forintos négyzetméterenkénti adómértéket várhatóan 1200 forintban állapítják
meg a nem lakás céljára szolgáló
építmények esetében. A polgármester hangsúlyozta: jelenleg
nincs pontos adatbázis arról,
hogy mekkora lehet a városban
az adóköteles ipari terület nagysága (az elõzetes számítások
szerint nyolcezer négyzetméter),
ezért az érintettek önbevallással
adnak majd számot a hasznos
négyzetméterekrõl. Ennek birtokában 2016-tól már sávosan, a
kedvezményeket is figyelembe
véve állapíthatják meg az adó
mértékét.
(Folytatás a 2. oldalon.)

VÁROSI SÉTÁK

Fotó: pP

TUDÁS, SZÍNVONAL, RANG

 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar a
2014/2015-ös tanévben ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját. A jeles jubileum alkalmából egész napos ünnepséget tartottak a kar Zalaegerszegi Képzési Központjában, ahol felavatták a
dr. Laky Rezsõ tiszteletére elnevezett tantermet.
– Antal Lívia –
Rigó Csaba kormánymegbízott
köszöntõjében felidézte, hogy a zalaegerszegi egészségügyi fõiskolai
képzés 1990-ben 31 gyógytornászhallgatóval indult el. 1993-ban diplomás ápoló, majd 1994-ben elsõként az országban egészségbiztosítási szakkal egészült ki a képzési
kínálat a nappali és levelezõ tagozaton egyaránt. A 2000/2001-es
tanévben már képi diagnosztika és
intervenciós asszisztens felsõfokú
képzésre is jelentkezhettek az érdeklõdõk, levelezõ tagozaton. Eb-

ben az idõszakban már közel 650
hallgató tanult a felsõoktatási intézmények integrációját követõen létrejövõ Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában. A kormánymegbízott méltatta az egészségügyi fõiskola szerepét város és
a megye fejlõdésében, melynek
egyik mutatója, hogy 2013-ban az
ezer fõre jutó felsõfokú képzésben
részt vevõ hallgatók száma 20,2 fõ
volt. Az országos rangsorban ez az
elõkelõ ötödik helyet jelenti a megyének.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 Megannyi élmény Zalaegerszegen címmel megjelent a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület elsõ prospektusa. A turisztikai kiadványt sajtótájékoztató keretében mutatta
be az Arany Bárány Hotelben Varga Csaba, az egyesület elnöke, Pereszteginé Szabó Júlia, a Tourinform-iroda vezetõje, valamint Tódor Tamás, az iroda turisztikai referense.
– pet –
A háromezer példányban megjelent, ingyenes információs
kötetrõl Varga Csaba elmondta: hasonló kiadvány még nem született a városban, hiszen ez a prospektus a tematikus séta- ajánlataival programot kínál azoknak is, akik csak néhány órát szeretnének vagy tudnak eltölteni városban, ezenkívül múzeumi
szünnapokra és esõs napokra is adnak tippeket. A füzet összeállításánál kikérték a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület tagjainak véleményét is. A 2011-ben alakult szervezet létszáma immár harminc fõ fölé emelkedett; fõleg helyi vállalkozókból, étteremtulajdonosokból, múzeumi szakemberekbõl és magánszemélyekbõl áll a társaság. Céljuk, hogy a magán- és közszféra
partnerségén keresztül fejlesszék a helyi idegenforgalmat.
Tódor Tamás a Tourinform-iroda által szerkesztett, fotókkal
illusztrált, és hasznos tudnivalókkal ellátott kötetrõl elmondta:
hét tematikus belvárosi, illetve peremkerületi sétát ajánlanak a
turistáknak. Esõs napokra, múzeumi szünnapokra is van programötletük, sõt gondoltak a kisgyermekes családokra, idõsekre és a sportolni vágyó aktív kirándulókra is.
(Folytatás a 2. oldalon.)

2

Közélet

KISEBB LESZ
AZ ÉPÍTMÉNYADÓ
(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester hozzátette: a
törvényi feltételeknek megfelelõen
a bankokra, pénzintézetekre, hitelintézetekre, biztosítási intézményekre, multinacionális bevásárlóközpontokra, benzinkutakra, távközlési cégekre, villamosenergiaés egyetemes földgázszolgáltatókra a maximális adóterhet, vagyis az éves négyzetméterenkénti
1852 forintot tervezik bevezetni.
Az ebbõl befolyó többlettel a zalaegerszegi vállalkozások terheit kívánják mérsékelni.
Nem kell majd építményadót fizetni a vállalati szakképzésre
használt tanmûhelyek, a háziorvosi rendelõk, a mezõgazdasági célú
épületek után sem. Szükséglakásokra, országos és helyi védettség
alá tartozó épületekre sem vetnek
ki építményadót. A várható bevétel
a fenti javaslatok alapján 2015ben mintegy 600 millió forint, ez
megoldja a város idei mûködési
problémáját. A vállalkozói konzultációk folyamatosak, cél, hogy a
következõ években az iparûzési
adó emelkedésével fokozatosan ki
lehessen vezetni az építményadót
– fogalmazott Balaicz Zoltán.
Kitért arra is, hogy a közgyûlés
további takarékossági intézkedésekre készül, így újragondolják a
sportfinanszírozást, a városi intézmények számára közös gazdasági
ellátó szervezetet hoznak létre, és
összevonják a mûvelõdési intézményeket a városban. Mindezektõl további százmillió forintos
nagyságrendû megtakarítást várnak.

MARAI KAROSSZÉRIA
•

kipufogó-gyorsszerviz

•

sérült és korrodált autók
javítása

•

alváz- és üregvédelem

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

TUDÁS, SZÍNVONAL, RANG FELHÍVÁS
25 ÉVES AZ EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KÉPZÉS

(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, megtiszteltetésnek érzi, hogy 2001-tõl
a Zalaegerszeg Felsõoktatásáért
Közalapítvány igazgatójaként, késõbb felsõoktatásért felelõs alpolgármesterként is dolgozhatott az
egészségügyi fõiskola fejlõdéséért. Hangsúlyozta: az önkormányzat az elmúlt másfél évtizedben kiemelt figyelmet fordított az
intézményre erkölcsi lobbi és
anyagi támogatás nyújtásával.
Nem önzetlenül, de cserébe a fõiskolától mindig is megkapták a
minõséget, részvételt a város éle-

tében, tanácsokat, jól felkészült
szakembereket, vidám fiatalokat
és tudományos eredményeket. A
jól mûködõ, minõségi oktatást
folytató intézmény rangot jelent a
megyének, rangot ad a megyeszékhelynek.
Beszéde végén az önkormányzat kitüntetõ oklevelét adta át dr.
Csidei Irén igazgatónak a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja 25 éves fennállásának alkalmából.
A folytatásban dr. Betlehem József dékán majd dr. Halász Gabriella, a zalaegerszegi megyei kórház fõigazgatója fogalmazta meg
a köszönetét az egészségügyi fõiskola fél évszázados tevékenységével, az intézményben folyó színvonalas képzéssel kapcsolatban.
Dr. Csidei Irén igazgató elismerõen szólt mindazokról, akiknek
köszönhetõen 1990-ben elindulhatott az egészségügyi fõiskolai
HIRDETÉS

V. ZEGASZTÁR 2015.

 Az Önkormányzat Humánigazgatási Osztálya és a Zalaegerszegi Televízió Kft. tehetségkutató versenyfelhívást tesz közzé a zalaegerszegi általános iskolák felsõ tagozatos és középiskolai tanulói számára az alábbi kategóriákban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

könnyûzene
komolyzene
népzene
versmondás – prózamondás
színjátszás
népi tánc
modern- és társastánc
szépirodalom (vers, novella)
képzõmûvészet (rajzok, festmények, kisplasztikák stb.)
Az iskolákban összesített jelentkezések beküldési határideje a
humánigazgatási osztályra:
2015. március 5.
A városi elõdöntõk 2015. április
18-án és 25-én kerülnek megrendezésre a Zalaegerszegi Televízió
stúdiójában élõ televíziós adások
keretében. A zsûri döntése és a
közönségszavazatok alapján továbbjutott versenyzõk a Zalaegerszeg Város Napjának kiemelt rendezvényeként
sorra
kerülõ

képzés Zalaegerszegen, ami immár 25 éves idõszakra tekinthet
vissza. Köszönetét fejezte ki a városnak a mûködéshez nyújtott segítségért, a szülõknek, akik bíztak

az intézményben, amely a jövõ zálogaként olyan szakmák megszerzésének lehetõségét nyújtja gyermekeiknek, melyekben el is tudnak helyezkedni.
A jubileumi ünnepségen az intézményben folyó képzések történetét és fejlõdését több elõadásban idézték fel, majd felavatták a
dr. Laky Rezsõrõl elnevezett tantermet. A traumatológiai osztály
egykori vezetõ fõorvosa, tanszékvezetõ tizenkilenc évig oktatta a
gyógytornászhallgatókat, emellett
részt vett a szakorvosképzésben
is. Orvosi és tudományos tevékenysége kiemelkedõ, ahogy vibráló egyénisége, mindenki számáDK KÉRDÉSEI AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ
ra példaképet kell, hogy jelentsen,
méltatta életpályáját dr. Csidei  Lapunk kérdésére, és néhány országos médium írására reagálva Balaicz Zoltán polgármester legutóbbi sajtótájékoztatóján kijeIrén, aki leleplezte a névtáblát.
lentette: a megjelent hírekkel ellentétben a zalaegerszegi önkormányzat nem kötött szerzõdést a Strategopolis Kft.-vel és ezt a
jövõben sem tervezi.

NEM KÖTÖTTEK SZERZÕDÉST

A

TEMATIKUS VÁROSI SÉTÁK
ÚJ TURISZTIKAI KIADVÁNY ZALAEGERSZEGRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A belvárosi séták egyrészt a
kulturális örökség, épített örökség
nyomába erednek, érdekességeket is felvillantva a város történetébõl. Külön séta ajánlja a Göcseji
Falumúzeumot, a Gébárti-tó környékét, a Tv-tornyot az Alsóerdõvel és más kilátókkal, valamint
Csács és Egervár látnivalóit. A kötetben gasztronómiai sétára is invitálják a turistákat: kezdésnek például a piacon elfogyaszthatnak
egy finom lángost. Azoknak, akik
csak néhány órát töltenek el a városban, fõleg belvárosi sétát (Deák
tértõl a Kosztolányi utcai villasorig)
vagy termálfürdõzést ajánlanak.
Pereszteginé Szabó Júlia tájékoztatásából kiderült: ugyan nincs
pontos statisztikájuk arról, hogy
évente hányan vannak csupán át-

utazóban, néhány órás látogatáson Zalaegerszegen, de az irodába betérõ érdeklõdõkbõl arra következtetnek, hogy évrõl évre nagyobb ez a szám. Sokan például
tárgyalni, vagy egyéb ügyeket intézni jönnek a városba, nemegyszer házastárssal, gyerekekkel,
akiknek erre az idõre kell valami
programot találniuk. A „Megannyi
élmény Zalaegerszegen” kiadvány
többek között nekik is szól.
A kiadvány költségeinek nyolcvan százalékát az önkormányzat
támogatta, a fennmaradó húsz
százalék pedig vállalkozói forrásból származik. A prospektust minél
több helyre (intézményekbe, szálláshelyekre) szeretnék eljuttatni,
jövõ héten pedig az Utazás 2015
Kiállításra is elviszik, és szakmai
körökben is népszerûsítik.

JOBBIK: AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL
 „Azt tapasztaljuk, hogy az építményadó elkapkodott bevezetése, nem átgondolt kommunikációja már most súlyos károkat okozott városunkban” – fogalmazott sajtótájékoztatóján Pete Róbert,
a Jobbik helyi szervezetének elnöke, önkormányzati képviselõ.
Mint fogalmazott, a munkát adó
vállalkozók jelentõs része elbizonytalanodott, kivárnak a tervezett beruházásaik végrehajtásával,
az alkalmazotti létszám bõvítésével. Olyan hírek is eljutottak a párthoz, hogy lesznek olyan vállalatok,
ahol az építményadó miatt akár
bércsökkentés is elképzelhetõ.
Egy ilyen típusú adó bevezetése
minimum egy év elõkészítést igényel. Pete Róbert hozzátette: a város pénzügyi stabilitásához elengedhetetlen a további kormányzati
szerepvállalás, mivel Zalaegerszeg a kormány intézkedései miatt

ZEGASZTÁR-GÁLÁN mutatkoznak be a Hevesi Sándor Színházban 2015. május 15-én élõ televíziós adásban. Itt kerülnek átadásra a díjak és a közönség szavazatai alapján fõdíjként a 2015. évi
Zegasztár díj.
Érdeklõdni, jelentkezési lapot
beszerezni az iskolákban és a humánigazgatási osztályon lehet.
***
Érdeklõdésünkre Velkey Péter,
a humánigazgatási osztály vezetõje elmondta, hogy az V. Zegasztárgála a város napjának kiemelt rendezvényeként kerül megrendezésre a Hevesi Sándor Színházban,
ahol a tehetséges fiatalok bemutatkozhatnak a város vendégei
mellett az élõ televíziós adásnak
köszönhetõen a képernyõk elõtt
egész Zalaegerszegnek és környékének.

került nehéz pénzügyi helyzetbe.
Ideje lenne a rezsicsökkentésbõl, a
közmûadóból, a hulladéklerakási
díjból származó veszteségeket
megtérítenie az államnak.
A Jobbik arra kéri Vigh László
országgyûlési képviselõt, számoljon be a zalaegerszegieknek arról,
milyen munkát kíván végezni
azért, hogy a város visszakapja a
pénzt, amit elveszített a fenti okok
miatt. Éppen ezért azt kérik, hogy
lobbizzon a képviselõ azért, hogy
minden évben kapjon a város egymilliárd forintot a veszteségek pótlására.

A Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke, dr. Balogh
Miklós is ezzel a kérdéssel fordult a városházához, és mint sajtótájékoztatóján elmondta, örül a
polgármesteri válasznak, mert
eszerint nem igaz, hogy nettó 7
millió forintért szóbeli tanácsot
kap a város Giró-Szász András
kormányzati kommunikációért
felelõs államtitkár egykori cégétõl.
A DK politikusának sajtótájékoztatóján további kérdést fogalmazott meg a város közvilágításának energiatakarékos átalakí-

tásával kapcsolatban. Arra kíváncsi, hol készült a pályázati kiírás,
mi döntött a kivitelezõ vállalkozás
mellett, és ezt mi indokolta? Balogh Miklós arra is kíváncsi, hogy
a 15 százalékos önköltséget milyen forrásból finanszírozza a város, amikor a 600 milliós költségvetési hiányt új adó bevezetésével kívánja eltüntetni.
Elhangzott még, hogy a megye közvéleménye szomorúan
vette tudomásul, hogy dr. Csidei
Irént, a kórház volt fõigazgatóját
18 év után indoklás nélkül távolították el az intézmény élérõl.

CSÚCSTECHNOLÓGIA AJÁNDÉKBA
 Az országban egyetlen szakközépiskolaként a zalaegerszegi
Ganz–Munkácsy intézmény kapott csúcstechnológiás hegesztõgépet ajándékba a Daihen Varstroj, japán tulajdonú, gyártással
és eladással foglalkozó cég lendvai gyáregységétõl.
Hazánkban ezenkívül még egy
ilyen nagyértékû eszközzel gazdagodott a jövõ technikájára felkészítõ oktatás, a miskolci egyetem tekintetében. A 3,5 milliós ívhegesztõ az új generációs, digitális
Welbee-család tagja, P500L típus
megnevezéssel.
A környezõ országok legnevesebb mûszaki képzõ intézményei
részesültek a lendvai cég felajánlásában. A piacon a legmodernebb, konkurens nélküli, rendszerfelügyelettel ellátott fogyóelektródás, környezetbarát gépet
6 év alatt fejlesztették ki 10 millió
dolláros költséggel. A lényegét az
a hegesztésre kifejlesztett processzor adja, mely jelenleg az elsõ helyen van a világon. Kurucz
Péter, az adományozásban közremûködõ zalai partner cég

(Technik-Art ' 94 Kft.) ügyvezetõje
elmondta, remélik, hogy öt év
múlva, mire a mai diákok végeznek az iskolával, már kellõen elterjedt lesz ezen eszköz használata a gyakorlati életben.
Vargáné Bérczes Edit iskolaigazgató hozzátette, teljesen önzetlen a felajánlás, semmilyen feltételhez nem kötötték azt. Szívesen fogadták ezt a gépet az intézményben, ahol az egyébként kiemelt hiányszakmának számító
hegesztõképzést fokozottan igyekeznek ösztönözni. A digitális hegesztõt nemcsak a saját diákjaik,
hanem a gazdasági fõiskola mérnökhallgatói is megismerhetik.
Az átadáson jelen volt Shinya
Okamoto, a lendvai gyáregység
igazgatója, valamint a cég és az
iskola vezetõi.

OROSZ FERENCNÉ önkormányzati képviselõ a megszokott
idõponttól eltérõen 2015. március 10-én 17.00 órától tartja fogadóóráját az Apáczai ÁMK klubhelyiségében.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 20/261-9685 • Szeglet Matild 20/336-0450 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ:
Lõrincz Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

TÖBBSZÖR SÉRÜLTEK A KÓRHÁZ ÉPÜLETEI
KÓRHÁZTÖRTÉNET ASZFALTTAL ÉS ÚTLEZÁRÁSSAL

 A második világháború eseményeirõl és borzalmairól gyakran
esik szó, különféle nézõpontból elemezve a történéseket. Arról
viszont ritkábban beszélünk, hogy a kórházak hogyan vészelték
át a háborús éveket, vagy mondjuk az utolsó heteket, hónapokat.
– pP –

maradtak, és nem a szakképesítésüknek megfelelõen dolgoztak:
még az is megesett, hogy fogorvos került a belgyógyászatra. A
háború következtében kialakult
járványos idõszakban ez csak nehezítette szakszerû gyógykezelést.
A háború utolsó heteiben, hó-

II. világháború a sûrû behívásokkal is gátolta a kórház munkáját.
A kérdés már csak azért is ér- Volt olyan, hogy három belgyódekes, mert nemcsak a sebesül- gyász alorvosból csak egy maradt
tekkel és a járványokkal kellett
megküzdeniük, hanem az orvoshiánnyal is, hiszen õket is behívták
katonának. Zalaegerszegen sem
volt ez másképp. Dr. Szilvás Rudolf (2007-ben elhunyt nyugalmazott kórházigazgató, a város díszpolgára) által szerkesztett, a Zalaegerszegi Megyei Kórház történetét feldolgozó kötetébõl kiderül: a
háború idõszaka a helyi kórházat
is megviselte. Megnövekedtek a
fenntartási költségeik, amik a városra is komoly terhet róttak. Az
akkor 14 ezer lakosú település
számára túl nagy volt a 400 beteget befogadni képes kórház. A pácienseknek ráadásul csak 25 százaléka volt egerszegi lakos. A város ezért 1943-ban kezdeményezte, hogy a kórház fenntartását háromnegyed részben vegye át a
vármegye, mert a betegek java réA Tomori utca egy része kórházi terület lett.
sze a megye más településeirõl
való. Az akkori pénzügyi helyzet- a városban, a többieket katonának napjaiban, mind a német katonaben azonban ez az elképzelés vitték. A hiányzó doktorokat sok- ság, mind pedig a nyilas közigazmegbukott.
szor munkaszolgálatos orvosokkal gatás a kórház kitelepítést szorA helyzetet nehezítette, hogy a pótolták, de õk csak rövid ideig galmazta, az orvosi karnak azon-

K
ISKERTEK
HÁROM DIMENZIÓBAN

KÜLÖNLEGES TÁRLAT NYÍLIK A MÚZEUMBAN
 Izgalmas és látványos kiállítás nyílik március 6-án délután fél
ötkor a Göcseji Múzeum idõszaki kiállítótermében. Mind az I. világháború iránt érdeklõdõk, mind a fotográfia szerelmesei különleges élményben részesülhetnek, hiszen korabeli, térhatású fotókon keresztül elevenedik meg a nagy háború idõszaka.
A Magyar Nemzeti Múzeum
„Nézõpontok” címû vendégkiállítása egyszerre válogat a központi
hatalmak és az antant területén
megjelent fotókból, így lehetõség
nyílik a szembenálló felek propagandájának megismerésére.
A tárlat érdekessége, hogy a digitálisan feldolgozott és kinagyított, úgynevezett sztereo-fotók, pi-

ros és kék 3d-s szemüvegek segítségével válnak térhatásúvá.
A tárlatot Bognár Katalin, a
Nemzeti Múzeum fõmuzeológusa,
a kiállítás egyik rendezõje nyitja
meg. Hogy mik is pontosan a
sztereo-fényképek, és hogyan
lesz belõlük 3d-s kép, arról a tárlatnyitó után részletesen is beszámolunk.

FÖLDHASZNÁLATA

 A város közgyûlése az ingatlan-nyilvántartásban „kert, rét, legelõ, szõlõ, gyümölcsös, fásított
terület és szántó” mûvelési ágban nyilvántartott és egy hektárnál kisebb földterületeit haszonbérleti, továbbá a földmûvesnek
nem minõsülõ belföldi természetes személyekkel vagy tagállami
állampolgárokkal, illetve mezõgazdasági termelõszövetkezetnek nem minõsülõ civil szervezetekkel kötött „rekreációs” célú
földhasználati szerzõdések keretében kívánja hasznosítani.
A törvénymódosítás alapján tehát nem kell földmûvesi jogosultság a rekreációs célú földhasználati szerzõdés megkötéséhez,
melynek együttes feltételei az
alábbiak: a föld a települési önkormányzat tulajdonában áll és legfeljebb egy hektár területnagyságú. A
használó a földet a saját illetve az
együtt élõ családtagjai szükségleteit meg nem haladó mértékben
használja és szedi annak hasznait.

ban ezt sikerült megakadályoznia.
Úgy gondolták ugyanis, hogy a
kórházra szükség van, a fegyelmet pedig mindvégig sikerült megõrizniük. Ahogy a korabeli feljegyzések írják: még az elmebetegek
sem szaladtak szét, az élelmezést
sikerült megoldaniuk, és senki
sem halt éhen.
E „pozitívumok” ellenére probléma akadt bõven. Éppen hetven
évvel ezelõtt, 1945 februárjában
és márciusában többször is megsérültek a kórház egyes épületei.
Az egyik bombázás során például
a nõgyógyászati osztály olyan károkat szenvedett, hogy a betegeket ki kellett telepíteni az egyik
pózvai barakkba. A vasútállomást
ért 1945. március 28-i nagy robbanás pedig betörte a kórház összes
ablakát. A helyreállítási munkák
hónapokig eltartottak, de a gyógyítás közben folyamatosan mûködött. Szükség is volt rá, hiszen
közben a városban és a kórházon
belül is hastífusz járvány tört ki –
mivel jó ideig nem mûködött a vízvezeték – amit végül sikerült megállítani.
A kórház tehát jelentõs veszteségekkel zárta a háborút. Olyanynyira, hogy 1945–50 között tulajdonképpen tatarozásból, a régi
épületek toldozgatásából, a hiányos felszerelések pótlásából állt
a fejlesztés. Komolyabb elõrelépés csak az ’50-es években történt, amikor a vármegye átvette a
kórház fenntartását. Érdekességek persze ezután is akadtak:
1953-ban például takarékossági
okok miatt a belgyógyászat folyosóját és kórtermeinek többségét
aszfaltburkolattal látták el, amit sehogy sem tudtak tisztán tartani. Új

ÚJ IPARI PROJEKT VAS ÉS ZALA MEGYÉBEN
ZALAEGERSZEG ÖNKORMÁNYZATA ÜDVÖZLI A VERSENYKÉPESSÉGI
PROGRAMOT – 250 MILLIÓS ESZKÖZFEJLESZTÉS A MÛSZAKI KÉPZÉSBEN
 Több mint 1,8 milliárd forint összegû versenyképességi projekt indul Vas és Zala megyében. A jármûipari, gépipari és mechatronikai
projekt a vállalatok és a felsõoktatás fejlõdését egyaránt segíti, ezért
Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ
üdvözli a program indulását. Ezt közös közleményben fejtették ki.

létrehozott Zalaegerszegi Duális
Képzõ és Innovációs Központ
munkáját fogják segíteni.
A konkrét zalaegerszegi kutatási és fejlesztési munkákra,
az oktatók és a kutatók tevéA program célja a stratégiai mechatronikai célokat szolgáló kenységére 200 millió forintos
ipari ágazatok gyártási techno- kutatás-fejlesztési és innovációs keretet irányoz elõ a nyertes pálógiáihoz és termékeihez kap- eszközök az országban elsõként lyázat.
csolódó kutatás-fejlesztési feladatok, háttérkutatások megvalósítása. Végrehajtására hazai,
illetve multinacionális gyártóvállalatok, valamint országosan elismert egyetemek közremûködésével kerül sor. A megvalósítás határideje 2017. június 30.
A két és fél éves projekt keretében a Nyugat-magyarországi
Egyetem Zalaegerszegi Mûszaki
Képzési és Kutatási Központjában több mint 250 millió forint
Tel./fax: 92/319-003
értékû eszközfejlesztés valósul
E-mail:
alpin002@t-online.hu
Mobil: 30/3571-413
meg. A jármûipari, gépipari és

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

MÁRCIUSBAN FOLYTATÓDIK
SPIRITUÁLIS UTAZÁS A ZALAI KANAPÉN
 Március 5-én 19 órakor a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben ismét hellyel kínálja vendégeit a Zalai Kanapé elnevezésû
kulturális talk & show.
A mûsor ötletgazdája, Turczi
István Prima Primissima-díjas költõ, valamint Karáth Anita, a program háziasszonya ezúttal Müller
Péter írót, valamint Méhes Adrián
és Jobbágy Bence zenészt látja
vendégül. Szó esik többek között
Müller Péter legújabb, Halhatatlan
szerelem címû könyvérõl, melyben csodálatos spirituális utazásra

hív minket, amely során feltárja a
20. század különleges színészzsenijének, Tolnay Klárinak az életét.
Az est folyamán Müller Péter
írásainak szövegrészletei Ecsedi
Erzsébet Aase-días színmûvész,
valamint Szépligeti Mátyás Radnóti-díjas versmondó közremûködésével kelnek életre.

Már nem mûködik a régi kémény.

és korszerûbb megoldásra (mozaikpadló) azonban csak négy évvel késõbb tudtak sort keríteni.
Elõrelépést jelentett viszont,
hogy 1954-tõl fokozatosan központi fûtést vezettek be az osztályokra, megújítva ezzel a kórház
fûtési rendszerét. Addig ugyanis

régi cserépkályhákban fával és
szénnel fûtötték még a kórtermeket is, ami gyakran füstössé tette a
légteret.
Információink szerint a központi fûtés bevezetésének legszembetûnõbb nyomát még ma is látni
a Tomori Pál utcában. Itt található
ugyanis az a szép téglaépítésû kémény, mely kiszolgálta az új fûtési
rendszert. A kémény egyébként
mindössze másfél-két éve van
használaton kívül. Jelenleg távközlési adókkal van felszerelve.
Szóba került a bontás is, ám az intézmény ezt az ötletet anyagi
megfontolásokból elvetette.
És ha már a Tomori Pál utcánál
tartunk: ez a választó (vagy inkább
egységesítõ) vonala a kórházfejlesztés egyes fázisainak. Egészen
a ’70-es évekig az utcától északra
lévõ területeken mûködtek a kórház egységei. A Zala Megyei Tanács egy 1973-as alaprajzán jól
látszik, hogy a kórház a mai Zárda
utca–Göcseji út–Zrínyi út–Tomori
Pál utca által körülhatárolt tömbben helyezkedett el. Azonban egy
másik – szintén ’73-ban készült tervrajzon már a készülõ fejlesztések is láthatóak. Eszerint jelentõs
területek kerülnek (és kerültek is)
a kórház birtokába a Tomori úttól
délre, így a ’70-es évek vége felé
szükségessé vált az utca egy részének lezárása, ami ma már fel
sem tûnik a járókelõknek.
A Google Maps viszont még
egységesen kezeli a Zrínyi utat a
Mátyás király utcával összekötõ
Tomori utat. Mióta azonban felépült a fertõosztály és az annak
szomszédságában lévõ épületek,
az utca Szent László és Zárdai utcai szakasza kórházi terület lett.

Eng. sz.: U-001588
Benelux körút (pótcsoport)
Prága gazdagon
Velence és szigetei
Bajor kastélyok
Észak-olasz tóvidék és mûemlék városok
Sorrentói szerenád – Dél-Itália gazdagon
Provence a levendulavirágzás idején
London és a királyi rezidenciák
Ligúria gyöngyszemei Torinóval fûszerezve
Portugália és Észak-Spanyolország
Török körút Rodosszal színesítve

máj. 12–17.
109.900 Ft/fõ
máj. 1–3.
44.500 Ft/fõ
máj. 23–25. (pünkösd) 45.900 Ft/fõ
máj. 23–25. (pünkösd) 47.900 Ft/fõ
jún. 3–7.
79.500 Ft/fõ
jún. 27–júl. 3.
99.900 Ft/fõ
júl. 8–14.
134.900 Ft/fõ
aug. 3–5.
146.900 Ft/fõ
aug. 19–23.
89.900 Ft/fõ
szept. 1–11.
205.900 Ft/fõ
okt. 9–18.
194.500 Ft/fõ

Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ. Várjuk Önöket
irodáinkban, katalógusunkat igény esetén készséggel postázzuk. Vegye
igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
BÕVEBB INFORMÁCIÓVAL VÁRJÁK IRODÁINK:
Zalaegerszeg: +36-92/511-045 (Autóbusz-állomás)
www.enykk.hu • www.volantourist.hu
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KISMAMÁK ÉS KISPAPÁK
AMIKOR CSALÁD SZÜLETIK

 A Zalaegerszegi Gyermekek
Egészségéért Alapítvány ingyenes, szülésre felkészítõ tanfolyamot indított február 16-án.
Az elõadások helyszíne a Május
1. utcai gyermekorvosi rendelõ.
A március 11-ig tartó programsorozatot Gaál Tímea gyermekpszichológus a Család születése címû elõadása indította.
B. K.
„A születés nem csupán egyetlen fizikai és szellemi lény, a csecsemõ világra jövetele, hanem
mindazoké is, akiket a megszületendõ gyermek életre hív. Megszületnek a szülõk, a nagyszülõk, a
testvérek, a család. Összetett történés, sok-sok szereplõvel.” A
Corinne Antoine-idézet akár mottója is lehetett volna az elõadásnak, ahol az érintett kisebb-nagyobb pocakos kismamák és a
kispapák kíváncsian hallgatták az
információbõséget, mely a várandósság utolsó szakaszáról, a szü-

Gaál Tímea gyermekpszichológus.

lésrõl és az újszülöttes korszakról
szólt.
– A várandósság utolsó szakasza már terhesség. Édes teher
ugyan, de teher. Várandósnak lenni nagyon jó, kiváltságos helyzet, s
az utolsó, fizikálisan nehéz idõszakkal oldotta meg a természet,
hogy vágyjunk már a végére. Ez

CSIPKEVARÁZS CSÁCSBAN

nem gonoszság, hiszen a cél a
megszületés – kezdte elõadását
Gaál Tímea.
– Felkészülni a párral együtt
kell, mert a család bõvülése mindenki számára nehézségeket hoz.
Semmi sem lesz olyan, mint addig.
S bár közös vállalás, mégiscsak
egy harmadik fél jön a kapcsolatba. A háromszög helyzetben pedig
mindenkinek meg kell találni az új
helyét. A babaellátás napi 24 órás
feladat, s idõ kell, amíg az új családi ritmus kialakul. Az apaszerep
fokozatosan alakul ki, míg a nõk

kilenc hónap alatt jobban rátalálnak az anyaságra. Ezért minél
több, babával kapcsolatos tevékenységbe vonjuk be az apukákat
– tanácsolja a pszichológus.
A szakember nem titkolta ezen
korszakban feltörõ negatív érzéseket, melyek jelenléte részben a
hormonális hatás, részben az addigi megszokott élet elvesztése
miatt átmenetileg normális. Sõt a
szülés utáni két-három napos depresszív állapot éppen azt mutatja,
hogy a nõi szervezet hormonálisan éppen átvált a babahordó
„üzemmódról” a babatáplálósra.
Miközben véget ért a várandósság, hiányzik a baba a pocakból, s
lezajlott egy nem kis élménnyel járó szülés is. Érthetõ az anyukák
hangulatingadozása.
Gaál Tímea beszélt még az
apás szülés visszásságairól. Csak
akkor javasolja, ha mindkét fél
szeretné ezt, és az apákat akkor is
távol kell tartani a látványtól. A
szorongató helyzetek kategóriájába tartozik a szoptatás, különösen
az elõször szült nõknél. A szorongó, nagyon akaró, fogcsikorgatva
adó anya úgynevezett „mérges tejet” termel. A baba ezt a kínlódást
megérzi, és néhány hét után elutasíthatja a tejet.
Végül többek között felhívta a
pszichológus a figyelmet arra,
hogy az elsõ idõszakban kialakult
szokások (etetés, altatás) rögzülnek a babánál, tehát a szülõk
olyan rendszert alakítsanak ki,
melyet hosszabb távon képesek
fenntartani.

OLVASÓMARATON
 A Kultúrházak éjjel-nappal címû országos eseménysorozathoz csatlakozott a Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési
Központja és Könyvtára (korábban Apáczai ÁMK). A háromnapos program egyik kiemelt eseménye volt az olvasást népszerûsítõ „Olvasómaraton”. Az elsõ alkalommal
megrendezett, 12 órás felolvasónapon közel háromszázan
vettek részt.

 Csipkekiállítás nyílt és látható február 19-ig a Zalaegerszegi
Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára, csácsi intézményében (korábban Izsák ÁMK). Békefiné Bertók Andrea hagyoA könyvtárban reggel nyolctól
mányos és modern munkáiból látható tárlat a Dús László Galériáeste nyolcig adták egymásnak a
ban. A hobbi csipkekészítõnek ez az elsõ önálló kiállítása.
kilincset az irodalom elkötelezett– b. k. –
is igyekszik átadni, míg a csipke- jei. Nyolc általános iskolás csoport
készítés titkait lányának örökítené az õket kísérõ pedagógusokkal,
A megnyitón Bényi Zoltán kultu- át. De a tervei között szerepel sa- valamint az intézmény dolgozói, a
rális menedzser köszöntõje után ját tudása továbbfejlesztése is. társkönyvtárak vezetõi, illetve a
az alkotó beszélt a csipkézés irán- Mint mondta, nincs kedvenc tech- házbeli civil szervezetek tagjai.
ti gyermekkortól tartó töretlen ér- nikája, inkább ciklusai vannak,
A közremûködõ diákok a közedeklõdésérõl. A sok csipkekészítõ amikor adott módon készíti a lehe- li Eötvös- és Liszt-iskolákból értechnikát részben autodidakta mó- letfinom kézimunkákat. Az így el- keztek. Hozzájuk csatlakozott „A
don, részben szakemberektõl sa- készült hagyományos és modern kis herceg” címû regénybõl való
játította el, s hobbiként alkot, mi- használati eszközök gyakran aján- felolvasással Bognár Ákos önkorközben óvónõ a szakmája. A ha- dékként végzik a családtagok, is- mányzati képviselõ, illetve az öngyományápolást a legkisebbeknek merõsök körében.
kormányzat két munkatársa is.

FOLYTATÓDIK A BERUHÁZÁS AZ ÁLLATMENHELYEN
KÖZEL 20 MILLIÓ FORINT PÁLYÁZATI PÉNZBÕL ÚJÍTOTT AZ EGYESÜLET
 Ünnepélyes projektzárón számolt be dr. Rumi Krisztina, a
Bogáncs Zalaegerszegi Állatvédõ Egyesület elnöke arról a beruházásról, amely során 19,6
millió forintból felújításra került
a Csilla-dûlõi állatmenhely.
A sikeres pályázatnak köszönhetõen felújították az állatmenhely
közel fele területének aljzatát, azt
kõburkolattal látták el. Emellett új
kenneleket alakítottak ki, ezek egy
részének téglázott falat építettek,
az új kovácsolt rácsozat pedig immár biztonságos és kellõ magasságú. Rumi Krisztina beszámolt
arról is, hogy 135 darab, különbözõ méretû kutyaház is gyártásra
került, valamint vásároltak három
darab chipleolvasót és két darab
magasnyomású mosót is.
Balaicz Zoltán polgármester a
rendezvényen emlékeztetett arra,
hogy a Bogáncs állatmenhely
1999-ben nyílt meg, az egyesület

pedig közhasznú, és kiemelkedõ
munkát végez. Az elért eredmények miatt továbbra is érdemes a
támogatásra. Mint fogalmazott,
az önkormányzat beruházásában
a tervek szerint márciusban a
Csilla-dûlõ környezetében mintegy ötszáz méter hosszan
szennyvízcsatorna épül. A bruttó

15 millió forintos közmûépítést
követõen a Bogáncs is csatlakozhat az új szennyvízelvezetõ rendszerre.
A Bogáncs egyesület fõ tevékenysége az állatmenhely üzemeltetése, munkájuknak köszönhetõen tavaly 500 kutya és macska
talált örökbefogadó gazdára.

Délután a nyugdíjasklub, a „Nyugi-Net” csoport és a Könyvbarát
Kör tagjai váltották egymást. A
programot könyv- és folyóiratvásár egészítette ki, tájékoztatta lapunkat Jasztrab Istvánné, a
könyvtári intézményegység vezetõje, egyben az elsõ felolvasó.
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TAPASZT, FEST, KAPAR, DÖRZSÖL SIKERES NAGYOPERETT A HEVESIBEN

„A DÚS” – A MÛVÉSZ PÁLYÁJÁNAK ELSÕ INSTALLÁCIÓJA A KISCELLIBEN ZERKOVITZ BÉLA–SZILÁGYI LÁSZLÓ CSÓKOS ASSZONY CÍMÛ DARABJÁRÓL
 Tagadhatatlan, hogy a szerelmi bonyodalomról szóló operettelõadások nívóját, az események fõ vonulatát képviselõ prózai
színpadi elõadás színvonala mellett, a kísérõ dal- és táncbetétek
minõségi kivitelezése határozza meg. Egyértelmûen e tényezõk
együtthatásának érvényesítése vezérelte a zalai színház vezetését is, amikor a darabot – másfél évtized elmúltával – ismételten
a színház mûsorára tûzve, Böhm Györgyöt kérte fel annak színpadra állítására.
Szemes Béla

 A Kiscelli Múzeum 18. század közepén épült templomában, a
csodálatos belsõ tér sejtelmes sötétjében idõnként felvillanó fények, rövid idõre megvilágítják Dús László nagyméretû, 2026
négyzetméteres alkotásait.
– ld –
A komoly nemzetközi reprezentációval rendelkezõ kortárs mûvészeink egyike, a festészeti és grafikai technikák széles körét alkalmazó, Zalaegerszegrõl származó
Dús László mûveibõl a Fõvárosi
Képtár Kiscelli Múzeumában épült
önironikus térmûvészeti alkotás –
mely a mûvész pályájának elsõ
installációja.
Az „a Dús” címmel megrendezett kiállításon a mintegy 150–200
érdeklõdõ – pályatársak, ismerõsök, mûgyûjtõk, köztük egy clevelandi galériatulajdonos, a mûvész
egyik korábbi menedzsere és sokan mások – Másik János zenéjétõl
kisérve hallgatta a B. Nagy Anikó
kurátor tollából származó, Forgács
Péter art-ista által tolmácsolt, Dús
László életútját, elképzeléseit felvillantó szavakat.
A megnyitó egy rövid történet
felidézésével kezdõdött: 2013. január 30-án este 11 körül fölizzottak
Nosaj Thing hiphop-zenész rajon-

gói oldalán a kommentek. Valaki lefotózott egy öreg „csókát”, amint az
konokul tépkedi a koncertre hívó
plakátokat a Los Angeles-i Melrose
Avenue egyik beállványozott épületének farostlemez burkolatáról. Végül pár nappal késõbb valaki felismerte a papírszaggatót.
Dús László volt az, aki szokásos
felületvadász körútja során a zsákmányolt papírokat új mûveihez
gyûjtötte.
A Bernáth Aurél osztályában
1967-ben végzõ festõmûvész kanyargós életpályája egyébként sem
szûkölködik fordulatokban, váratlan
eseményekben. Az egerszegi
évektõl, az egervári mûvészteleprõl
indulva, az Amerikába történõ távozásán, a minapi New Yorkerben keresetlenül csak Leó pápának nevezett Leo Castelli galeristával való
kapcsolatán keresztül, akinek segítségével számos világhírû múzeumba eljutottak mûvei.
Magyarországra való visszatelepüléséig terjedõ több évtized
alatt több mûvészeti stílust is kipró-

bálva jutott el ahhoz a kifejezési
formához, amelyet a mostani kiállításon megtekinthetünk. Azonban
közel sem mindegy, hogy a templomtérben honnan kezdjük ismerkedésünket a kiállított mûvekkel...
B. Nagy Anikó szerint az eredeti,
a 18. századi liturgikus rendnek
megfelelõ bejáratot ma inkább csak
teherkapuként használják, azonban
a Dús-installáció igazán csak úgy
bontakozik ki összefüggéseiben, ha
mégis innen kezdjük megtekintését.
A jelenlegi bejárat, az apszis felõl
közelítve a tárgyakat ugyanis csak
egyenként, önmagukban látjuk, az
õket összeszövõ utalások és talányok viszont csak a régi bejárat felõl indulva nyernek értelmet.
Dús László tehát az utóbbi
években óriás méretû tablókat készít, amelyeken egykori jelentéseikbõl kiforgatott elemeket – figurális és absztrakt formákat, kép- és
tárgytörmelékeket – fotó-hordozóba tapaszt, fest, kapar, dörzsöl,
végeredményben egységes felületû kompozícióvá gyötör. Kollázsolja az õt körülvevõ világot.
Amit csak úgy lehet igazán megérteni, átélni, ha megtekintjük a kiállítást, amely április 6-ig fogadja a
látogatókat.

szerkesztõségünket arról tájékoztatta, hogy az elmúlt héten kapta
meg az értesítést a Mediawave
szervezõitõl, hogy filmjével részt
vehet az idei fesztiválon, melyre
április 28– május 2. között kerül
sor a komáromi Monostori Erõd Beválogatták a 2015-ös Mediawave Nemzetközi Filmfesztiválra ben. A filmfesztiválra 78 országBánhegyi Béla Interkozmosz címû, huszonegy perces rövidfilmból összesen 1494 nevezés érkejét. Mint arról tavaly többször is hírt adtunk, a fiatal zalaegerszegi zett.
rendezõ Horváth Szilárddal és Tejfel Krisztiánnal közösen készíIlyen mezõnyben valóban
tette el a filmet, melynek Szõke András színész, rendezõ a fõsze- örömteli, hogy a zalai alkotók kisreplõje.
filmje is részt vehet a további megmérettetésen.
– pet –

NM EMZETKÖZI
FESZTIVÁLON
EDIAWAVE RE MEGY AZ INTERKOZMOSZ

A független film
helyszíne Taliándörögd, illetve a település közelében lévõ
egykori ûrtávközlési
állomás; ezzel áll különleges kapcsolatban a sci-fi-rajongó
fõszereplõ, aki egyszerûen nem kér a
mai digitális világból.
Az
Interkozmoszt
(mely valójában egy
szöveg nélküli hangosfilm, aminek különleges hangulatú
zenéjét szintén a rendezõ készítette) 2014
nyarán mutatták be
hivatalosan a hévízi
Fontána Filmszínházban.
Bánhegyi
Béla

A rendezõ koncepciójában –
nyilvánvalóan a történet közismertségének okán is – megtartotta a cselekmény vezérfonalát,
ugyanakkor több elemmel aktualizálva, törekedett a közismert operett egyediségének megteremtésére. A Csókos
asszony egerszegi elõadása
is földrajzilag behatárolható szereplõkkel
és
helyszíneken,
Pünkösdi Kató
és Dorozsmai
Pista egymás
iránti szerelmi
érzésének középpontba állításával, a budapesti Józsefvárosban, illetve a
Bajza utcában
játszódik. Kettejük idillikusnak
tûnõ kapcsolata
azonban kitérõkkel teljesedik be,
miután Dorozsmai Pista „félrelépését” követõen, külön-külön indíttatásból
ugyan, mindketten részesülnek a
Bajza utcai palota „vendégszeretetében”. A színpadi sikert elért,
ünnepelt színésznõ és võlegénye
azonban a Józsefváros miliõjében
találja meg végsõ boldogságát. A
kulcsszereplõkön kívül megjelennek a darab karakterisztikus figurái: Tarpataky báró, Ibolya Ede,
Hunyadiné, Rica-Maca, Kubanek
hentes, elhangzanak a legalábbis
egy korosztály számára jól ismert
örökzöld slágerek.
A darab tradicionális értelme-

zésének nem mond ellent, hogy
Böhm György rendezõ sajátosan
átigazította az operett szövegének szerkezetét és tartalmát. A
változtatás dramaturgiai irányát
jelzi, hogy a rendezõ két felvonásban (összességében három képben) állította színre a történetet.
Böhm felfogásában érezhetõen

hoz igazított poénokkal modernizálta.
A színészi alakítások között kiemelhetõ Foki Veronika (Pünkösdi
Katóka) alakítása, akinek színpadi
játéka, énekhangban és szerepformálásban a primadonna hiteles
figuráját teremtette meg.
Elsõsorban énekbeli teljesítménye okán megkérdõjelezhetetlen
Bot Gábor (Dorozsmai Pista) szerepformálásának
hitelessége.
Hertelendy Attila Ibolya Ede,
Ecsedi Erzsébet Hunyadiné és
Pap Lujza Rica-Maca alakjában
nyújtott kiváló teljesítményt. A
Kubanek hentes figuráját alakító.
Besenczi Árpád profi módon, szó-

hangsúlyos szerepet szánt az
egyes karakterek megjelenítésének. Mindenképpen érdemes odafigyelnünk az „összetartozó”
szereppárok: báró Tarpataky–
Pünkösdi Kató, Dorozsmai Pista–
Pünkösdi Kató, Ibolya Ede–RicaMaca, Kubanek hentes–Hunyadiné kettõsének teljesítményére.
Böhm György rendezése az
operett klasszikus átértelmezésére vonatkozóan elsõsorban a prózai szöveg változtatásában érhetõ
tetten, amennyiben annak eredeti
formáját, az elõadás aktualitásá-

ban és testbeszéddel könnyedén
jelenítette meg a rászabott színpadi szerepet. Bellus Attila (báró
Tarpataky szerepében) nem igazán az énekszámok elõadásával,
sokkal inkább elegánsan „visszafogott” prózai játékával járult hozzá az elõadás sikeréhez.
A karakteres színészi teljesítményekkel egyetemben elismerõleg szólhatunk a díszletet tervezõ
Túri Erzsébet, valamint a jelmeztervezõ Kemenesi Tünde rendezõi
koncepcióhoz illeszkedõ alakításáról.

KAPCSOLAT A BUDAI GALÉRIÁVAL
NÉMETH MIKLÓS GRAFIKÁI A KOLLERBEN
 Az ország elsõ – rendszerváltozás után bejegyzett – magángalériájában nyílt tárlata Németh
Miklós grafikusmûvésznek. A
budai várban található Koller
Galéria elõdjét Koller György
hozta létre 1953-ban, a rézkarcoló mûvészek alkotóházaként.
– pet –

SZERELMESVERS-ÍRÓ
A MAGYARUCCA EGYESÜLET

VERSENY

A FENTI CÍMMEL,

A SZERELMESEK NAPJA ALKALMÁBÓL

KÖLTÉSZETI PÁLYÁZATOT HIRDET.
A részletekrõl: „A tehetség nem ismer határokat,
ezért bárki nevezhet. A pályázaton nem az alkotók,
hanem az alkotások versenyeznek.
Egy pályázó legfeljebb három pályamûvel nevezhet.
A pályamûveket szakmai zsûri bírálja el,
erre a Pannon Tükör irodalmi folyóirat szerkesztõségét
kérték fel.
A pályamûveket e-mailban a magyarucca@gmail.com címre,
vagy postai úton a Magyarucca Egyesület
(8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. címre küldjék).
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ MÁRCIUS 31.
Az értékelésre és a díjak átadására 2015. április 11-én kerül
sor a Móricz Mûvelõdési Házban.

egy új, tizenhárom darabból álló
képsorozatát (Bubics Tünde
Hollókék címû könyvéhez készített illusztrációit) vitte el a fõvárosi tárlatra. Nagyon örül a kiállításnak, és az azt követõ pozitív fogadtatásnak. Annál is inkább, mert egyre inkább úgy érzi, hogy máshol (legyen az
Olaszország, vagy más hazai
városok) mindig szívesebben
fogadják képeit, mint szülõvárosában, Zalaegerszegen.
A Koller Galériával úgy került
kapcsolatba, hogy a budai mûvészeti ház irodavezetõje,
Baránka Eszter szintén zalaegerszegi születésû, és régi ismerõse Németh Miklósnak. Õ
mutatta be a grafikusmûvész
katalógusát a galéria vezetõjé(archív)
Németh Miklós
nek, akinek megtetszettek a
A galéria most is fõleg a grafi- különleges, szecessziós hangulakára (rézkarcokra) koncentrál, de tot idézõ alkotások.
a több részbõl álló kiállítótereiben
Mivel a galéria nemcsak kiállímás grafikai irányzatok, valamint tások szervezésével, hanem értéfestõk és szobrászok is gyakran kesítéssel is foglalkozik, akár egy
helyet kapnak. Nemcsak kortárs hosszabb távú kapcsolat is kialamûvészek, hanem klasszikusok is. kulhat a zalaegerszegi mûvész és
Németh Miklós tárlata a Minerva- a ház között.
teremben látható, ezt megelõzõen
Németh Miklós alkotásait itthon
ugyanitt Vasarely-kiállítás volt. A is hamarosan megcsodálhatjuk,
grafikusmûvész lapunk érdeklõdé- hiszen március 5-én 18 órakor a
sére elmondta: két régi alkotását Móricz Mûvelõdési Házban nyílik
(Idõasszony tere, Vihar), valamint tárlata.
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A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI ÚT 21.)

2015.

MÁRCIUS

12.

ÉS

25.

KÖZÖTT LÁTHATÓ

„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS
„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEKRE

JÉZUS ÉLETE CÍMÛ,
AKNAY JÁNOS,

EF.

ZÁMBÓ ISTVÁN

ÉS TÁBORI CSABA

FESTMÉNYEIBÕL KÉSZÜLÕ KIÁLLÍTÁSSAL EGYBEKÖTVE

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDETÜNK
ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

3–5.

ILL.

6–8.

ÉS KÖZÉPISKOLÁK

JAVASLATKÉRÉS

1–4.

OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE.

A pályázatra A/4, A/3 álló vagy fekvõ formátumú, bármilyen kézi technikával készült (ceruza, szén, pasztell, zsírkréta, akvarell
stb.) alkotást várunk. (Számítógépes grafikával pályázni nem lehet.) Az alkotás hátoldalán szerepelnie kell a pályázó adatainak
(név, cím, telefonszám, e-mail cím, életkor/osztály, iskola neve, felkészítõ tanár neve), valamint kérjük mellékelni a minden résztvevõnek járó ajándék elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
A pályamunkákat két fordulóban bírálják el.
A beérkezett pályamûveket elsõ körben a zalaegerszegi székhelyû általános iskolák rajztanáraiból álló testület zsûrizi. Az így kiválasztott – iskolánként 10–10 pályamûvet a „Jézus élete” festménykiállítással párhuzamosan a Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központban szintén kiállítjuk, melyek közül – a külön erre a
célra felkért – zsûri választja ki a díjnyerteseket.
DÍJAZÁS:
Korcsoportonként az I., II., és III. helyezett 10.000, 8.000, ill.,
6.000 forint értékû ajándékutalvány.
Az internetes közönségszavazás elsõ díjazottja 5.000 Ft értékû
ajándékutalvány.
A Jézus élete országjáró kiállítássorozat végén (2017-ben) az
elsõ helyezett, a többi megyeszékhelyen meghirdetett pályázat
nyerteseivel együtt közös kiállításon szerepel Aknay János, Ef.
Zámbó István és tábori csaba képzõmûvészekkel Budapesten.
Leadási határidõ és helyszín: 2015. március 2. Keresztury Dezsõ VMK, „Jézus élete rajzpályázat” jeligére.
Az ünnepélyes eredményhirdetést és a díjak átadását 2015.
március 25-én, csütörtökön 17.30 órától tartjuk a kiállítás helyszínén.
A pályázattal kapcsolatban további információt kaphatnak az
alábbi elérhetõségeken:
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
Tel.: (92) 314-120 Fax: (92) 815-522
Mobil: Kiss Ágnes Katinka (30) 563-1793 és Jóna István
(30) 647-9331
e-mail: kissagneskatinka@gmail.com ill. pity0428@
gmail.com
Web: www.kereszturyamk.hu
A közönségszavazatokat a kereszturyvmk@gmail.com címre
lehet elküldeni, továbbá a helyszínen is lesz lehetõség a szavazásra.

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének 32/2004.
(IX. 24.) önkormányzati rendelete szabályozza a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendelkezései között a „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és a „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ címek odaítélésének feltételeit.
A rendelet értelmében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhatja azon személyek
számára, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel
hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is
megtisztelhetõ.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek,
érdekképviseleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes
indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím
adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a
sport- és a közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas
színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi
életének fejlõdéséhez.
E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a
városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek,
szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak,
továbbá legalább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének
március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A díjak adományozására vonatkozó javaslatot indokolással ellátva 2015. március 10. napjáig beérkezõleg kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályára (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.; e-mail cím: onkorm@
ph.zalaegerszeg.hu).
A javaslatok elbírálására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2015. április 16-i ülésén kerül sor.

GECSE PÉTER alpolgármester februári fogadóóráját a szokott
idõponttól eltérõen 2015. február 26-án (csütörtökön)
14.00–17.00 óra között tartja a polgármesteri hivatalban. Elõzetes idõpontkérés: 92/502-106

BÖLCSI-KÓSTOLGATÓ – 2015
2015.

MÁRCIUS–ÁPRILIS HÓNAPBAN SOK SZERETETTEL

VÁRJUK AZ ÉRDEKLÕDÕ SZÜLÕKET, NAGYSZÜLÕKET,
LEENDÕ BÖLCSISEKET

ZALAEGERSZEGI EGYESÍTETT BÖLCSÕDÉK
TAGBÖLCSÕDÉIBEN A BÖLCSI-KÓSTOLGATÓKON.
A

Cseperedõ Bölcsõde:
Tipegõ Bölcsõde:
Napsugár Bölcsõde:
Ûrhajós Bölcsõde:

2014.
2014.
2014.
2014.

március 7. 9–12 óráig
március 21. 9–12 óráig
március 28. 9–12 óráig
április 11. 9–12 óráig

A DÉLELÕTT SORÁN LEHETÕSÉG NYÍLIK:
• megismerkedni a leendõ gondozónõkkel
• a bölcsõdei élettel
• a bölcsõde épületével, a csoportszobákkal, játékokkal

MINDEN, A BÖLCSÕDEI ÉLETTEL, FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS
KÉRDÉSÜKRE VÁLASZT KAPHATNAK!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Prenner Zsuzsanna
– Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék vezetõje 30/377-39-25
Gáspár Lászlóné – bölcsõdevezetõ
30/870-62-27
Simon Ildikó – bölcsõdevezetõ
30/870-62-25
Pohánka Ivánné – bölcsõdevezetõ
30/870-62-29
Tóthné Kelencz Erika – bölcsõdevezetõ
30/870-62-21

2015. FEBRUÁR 27-ÉN PÉNTEKEN
15 ÓRAKOR
AZ ISKOLANYITOGATÓ RENDEZVÉNYSOROZAT
2. FORDULÓJÁN:
•
•

a gyerekek játszóház keretében ismerkedhetnek meg az intézménnyel, a tanító nénikkel és társaikkal,
a szülõknek gyakorlati tanácsokkal segítjük az iskolakezdést.

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
ZALAEGERSZEG, SZIVÁRVÁNY TÉR 1–3. TEL.: 92/511-927,
IZSAKAMK@GMAIL.COM,
WWW.IZSAKIMREALTALANOSIKSOLA.HU

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom

A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL
RENDEZENDÕ VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE.

EMLÉKEZÕBESZÉDET MOND:
TÖRÖK ZOLTÁN REFORMÁTUS LELKÉSZ

AZ

ÁLDOZATOKRA GYERTYAGYÚJTÁSSAL EMLÉKEZÜNK.

IDÕPONT: 2015. FEBRUÁR 25. 17.00 ÓRA
HELYSZÍN: KOSZTOLÁNYI ÚTI GULÁG-EMLÉKMÛ
Tisztelettel:
Balaicz Zoltán
polgármester

ZALAEGERSZEGI PROGRAMAJÁNLÓ
KIÁLLÍTÁSOK ÉS KONCERTEK A KÍNÁLATBAN

A Zalaegerszegi Gondozási Központ
A

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

 Az elkövetkezendõ idõszakra egy csokorba gyûjtött rendezvényeket munka után ajánljuk, s kívánjuk, hogy egy-egy nehéz nap után töltõdjenek fel mûvészeti élményekkel!

ÉVI

PÁLYÁZATOT HIRDET
MOZGÁSTERAPEUTA MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

FOGADÓÓRA

AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
SZERETETTEL VÁRJA A LEENDÕ ELSÕSÖKET ÉS SZÜLEIKET

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Gaparich Márk utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Idõsek Otthonában és Gondozóházában gyógytornász tevékenység végzése, az ellátást igénybe vevõk mozgáskészségének fejlesztése orvosi utasítások és az egyéni gondozási terv
alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskolai gyógytornász végzettség
• egészségügyi vagy szakosított szociális intézményben eltöltött
szakmai gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat
• büntetlen elõélet, cselekvõképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak
postai feladóvevénye, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek megismerjék; mûködési nyilvántartási kártya másolata, kamarai tagság
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radics Andrea nyújt, a 92/596-123/19 mellék telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Gondozási Központ
címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos utca 58–60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: Sz/22/2015, valamint
a munkakör megnevezését: mozgásterapeuta.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt
www.gkzalaegerszeg.hu honlapon szerezhet.

a

• A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a hét végéig láthatják a Korképek – Életképek címû tárlatot. A Völgyi–Skonda
házaspár közel harminc éve vásárol kortárs képzõmûvészeti
alkotásokat magyar festõktõl. A közel háromezer darabos gyûjteményükbõl ötven alkotást mutatnak meg a zalaegerszegi közönségnek.
Szintén a hét végéig látható a Sírva jössz a világra, s körülötted mindenki mosolyog címû tárlat a Göcseji Múzeum idõszaki kiállítótermében. A kiállítás koncepciója láttatni, hogy az
érkezõ hogyan kerül a világba, hogyan tagozódik a társadalomba; értve ezalatt nyilván a családot és a nagyobb léptékû
közösségeket, a valódi társadalmat egyaránt. Mindezt tárgyak
segítségével. Szeretné megmutatni az idõ hozta változásokat:
hogy régen például mennyire kevés tárgyunk volt a különbözõ
rítusokhoz, és ma mennyire sok.
• Rost Andrea Kossuth-díjas érdemes mûvész Colours címû
koncertjét hallgathatják meg március 3-án 19.00 órától a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A hangversenyen közremûködik Harazdy Miklós zongoramûvész. Rost Andrea sokszínû pályájának áttekintését adja a világhírû szoprán a közelmúltban megjelent új lemeze. Az énekesnõnek nem volt olyan
határozott elképzelése a válogatásról, mint más felvételeknél,
ezért is kapta a Colours címet a korong.
Március 11-én folytatódik a Jazz Szerda sorozat a hangversenyteremben. Ez alkalommal Szalóki Ági Karády-estjét hallgathatják meg. A koncerten Karády Katalin örökzöld slágerei
csendülnek fel az énekesnõ és zenésztársai, kiváló magyar
jazzelõadók tolmácsolásában. Hamvadó cigarettavég, Szomjas
a szám, Mindig az a perc... a XX. század magyar dívájának
édes-bús dallamai sajátos módon kötik össze a múlt század
jellegzetes magyar városi életérzését a jelenkor zenei atmoszférájával.
• A landorhegyi Keresztury Dezsõ VMK-ban március 25-én egy
különleges kiállítás nyílik Jézus élete címmel. Az Aknay János,
ef. Zámbó István és tábori csaba festményeibõl álló tárlat huszonegy evangéliumi témát jelenít meg három eltérõ felfogásban. Külön érdekessége a kiállításnak, hogy gyermekrajzpályázat is kapcsolódik a programhoz. A zalaegerszegi diákok is
elkészíthetik és papírra vethetik az õ elképzeléseiket Jézus életérõl.
• A Hevesi Sándor Színházban februárban és márciusban több
alkalommal a Csókos asszony címû operettet és a Kean, a színész címû komédiát játsszák. A színház elõterében Zalakovács
József festõmûvész ÉK-táj címû kiállítását tekinthetik meg az
érdeklõdõk.
• A Griff Bábszínházban pedig az Illemtan gyerekeknek címû
produkciót láthatják kicsik és nagyok.
További rendezvényekrõl a www.zalaegerszeg.hu hírportál
programajánlójában olvashatnak.
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MENTÁLISAN ELÕRELÉPETT A ZTE ÚJ SPORTKONCEPCIÓJA LESZ A VÁROSNAK
A VEZETÕEDZÕ

IS JÓ SZEREPLÉST VÁR CSAPATÁTÓL

 Az õszi idényt a nyolcadik helyen zárta a ZTE labdarúgócsapata. A tavasz során a klub vezetése, a szakvezetés jobb eredményt vár a csapattól. Vajon miként látja csapata helyzetét
Lendvai Miklós vezetõedzõ, aki az õszi idény közben vette át a
csapatot.
– A csapatot fel kell építeni,
ennek szellemében történtek
az igazolások. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatom, erõsödött játékoskeretünk – mondta Lendvai Miklós.
– Az elmúlt évekhez képest nyugodtan készülhettek, sõt még edzõtáborozhattak is a felkészülés során.
– Így igaz. Külsõ körülmények – idõjárás és egyéb tényezõk – nem zavarták az
edzésmunkát. Elégedettek lehetünk a feltételekkel, örülök,
hogy jó körülmények között
dolgozhattunk.
– A klub vezetése és a tulajdonosi kör is elõrelépést
vár a csapattól. Osztja a véleményüket?
– Elõrelépés, hogy végre
nyugodt körülmények között készülhettünk. Elõrelépés, hogy sikerült megerõsíteni a játékoskeretet. Most már a pályán kell többet nyújtanunk. A felfogásunkon,
a hozzáállásunkon kellett a legtöbbet változtatnunk. Úgy vélem,
sikerült, magasabb szintre jutottunk fel, nem szeretnénk itt megállni. Célunk minél feljebb jutni.

– Ha az elsõ ötben ott lennénk,
azt nagy eredménynek tartanám.
Ennek teljesítése egyébként elvárható a csapattól.
– Túl korán kezdõdik a baj-

Fotó: Zavilla

A küzdõszellemmel nem volt gond a Békéscsaba ellen.

– Többször elhangzott, hogy
a ZTE-ben igazán nincsen egy
vezéregyéniség...
– Nem tudom. Egy biztos,
mentálisan, felfogásban, hozzáállásban nagyot léptünk elõre, ami
alapja lehet a jó szereplésnek.
– Milyen helyezéssel lenne
elégedett a bajnokság végén
Lendvai Miklós?

nokság, mély talajú pályákon
kell játszani. Ebben a helyzetben
milyen tényezõk dominálnak?
– Nyilván az erõnlét, sokat kell
dolgozni a mezõnyben. Jó stratégiát kell kidolgoznunk. Ehhez elengedhetetlen az akarati tényezõ.
Ha az említett erényeket felvonultatjuk, akkor jól rajtolhatunk a bajnokságban.

RÖVIDESEN INDUL A STADIONBERUHÁZÁS?
SZURKOLÓI ANKÉT A ZTE FC-NÉL

 A tavaszi nyitány elõtt szurkolói ankétot tartott a ZTE NB II-es
labdarúgócsapata. A megjelenteket Tóth Krisztián, a ZTE marketingvezetõje köszöntötte, majd átadta a szót Végh Gábornak, a
klub többségi tulajdonosának, aki elsõként annak az örömének
adott hangot, hogy ilyen szép számban jelentek meg a szurkolók.
A tulajdonos elmondta, hogy az
elmúlt fél évben történtek hibák, de
kitartanak a kitûzött cél mellett,
hogy a ZTE-nél saját nevelésû fiatalok és más klubtól igazolt, hasonló korosztályú játékosok szerepeljenek. Véleménye szerint a téli erõsítés jól sikerült, tehetséges, bizonyítani akaró játékosok kerültek a
ZTE keretébe. Jó szereplést vár a
csapattól. Hogy mire lesz ez elég?
A szezon végére kiderül.
Lendvai Miklós, aki az õszi
idény közben lett a ZTE vezetõedzõje, bemutatta segítõit – Jandovics Jenõt, Vlaszák Gézát és Simon Balla Istvánt. A szakvezetõ
úgy véli, a betervezett munkát elvégezték, a csapat magasabb
szintre jutott el, s mentálisan jóval
erõsebb ZTE szerepel a tavasz során A játékosok bemutatása során
elhangzott, hogy Szakály Attila,
Városi Viktor, Murai Márk és Horváth Péter erõssége lehet a csapatnak. Hársfalvi András és Bedi
Bence pedig a ZTE saját nevelésû
játékosai. A csapat az ellenfelek
függvényében 2–3 játékrendszerben szerepelhet a tavasz során.
Kijelentette, az õszinél jobb szereplést vár csapatától.
Kocsárdi Gergely klubigazgató
bejelentette, hogy Szappanos Péter, a csapat elsõ számú kapusa
2,5 évvel meghosszabbította
szerzõdését. Kérdésre válaszolva
elmondta, hogy rutinos játékosok

TAKARÍTÓNÕ
JELENTKEZÉSÉT VÁROM
REGGELENKÉNT
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ÉS 9 ÓRA KÖZÖTT.
ZALAEGERSZEG,
KOSZTOLÁNYI U. 39.

igazolása is szóba került, de anyagi okok miatt gyorsan letettek róla.
Ismét szóba került Józsi György
ügye is. A klubigazgató elmondta,
hogy felvették vele a kapcsolatot,
de a játékos sérült, így szerzõdte-

tése nem került szóba. A szurkolói
kérdések során elhangzott, hogy
mikorra szépül meg a ZTE-stadion. Végh Gábor elmondta, reméli, a stadionprojekt hamarosan beindul, és 2016-ra befejezõdik a felújítás. Az utánpótlás-nevelést firtató kérdésre Lendvai Miklós elmondta, hogy beindult a szakszerû nevelés, jó úton járnak, és pár
éven belül jelentkeznek majd az
eredmények.

A TÁMOGATÁSOKRÓL AZ ÚJ BIZOTTSÁGI ELNÖKKEL
 Zalaegerszeg önkormányzata elfogadta a város költségvetését.
A sportolókat, sportvezetõket és természetesen a sportbarátokat
élénken foglakoztatja, milyen összeggel tudja támogatni idén az
önkormányzat a sportszervezeteket. Az új ciklusban Makovecz
Tamás lett az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke, vele beszélgettünk.
– Mire számíthat az önkormányzattól a város sportja?
– A város költségvetési egyensúlyának megteremtése bizonyos
megszorításokkal jár együtt, ez a
humán ágazatot, benne a sportot
sem kerüli el – mondta Makovecz
Tamás. – A takarékosság a sportágazat anyagi lehetõségein is
meglátszik, a sportfeladatokra
idén 336 millió 529 ezer forint jut.
Szeretném megemlíteni, hogy hamarosan új sportkoncepciót tárgyalhat a város közgyûlése, s a
tervezett támogatási elvek már
részben megjelennek az idei keret
felosztásában.
– Milyen tényezõk alapján
történik a pénz felosztása?
– Azok a klubok kapnak prioritást, amelyek mind az utánpótlásnevelés, mind az eredményesség
terén az elmúlt években jó eredményeket értek el. Támogatásukról nem a bizottság dönt, hanem
önálló fejezetként szerepelnek a
város költségvetésében. Szeretném elérni, hogy a következõ
években is így legyen, mivel ekkor
év közben nem kellene különbözõ
sportágak kérelmeivel foglalkoznunk, vagyis tervezhetõ lenne a
klubok mûködése.
– Az új koncepció tartalmazza majd, hogy az önkormányzat
konkrétan mely klubokat támogatja és melyeket nem?
– Egy 60–70 ezres lélekszámú
város önkormányzatának – ha
senkit nem akarna kihagyni – több
mint száz egyesületet kéne támogatnia. Tetszik, nem tetszik, ez sajnos nem megy. A hozzánk közeli
városok – gondolok Szombathelyre, Kaposvárra vagy Veszprémre
– nálunk nagyobbak, de ott sem
tud támogatni minden sportegyesületet az önkormányzat. Tehát mi
sem tudjuk ezt megtenni.
– Mely klubok kerülhetnek be
a támogatott körbe?

Makovecz Tamás

– A már említett városok 3–4
egyesületet tudnak kiemelt szinten
segíteni, Zalaegerszeg kettõre lehet képes. A városban a labdarúgásnak és a férfi kosárlabdának
vannak komoly eredményei, hagyományai, e két klub rendezvényei vonzzák a legtöbb nézõt is.
Természetesen a többi egyesületet sem kívánjuk kiejteni abból a
bizonyos kalapból, azonban tudomásul kell venni, hogy a támogatottak köre nem bõvülhet.
– A városban a klasszikus
csapatsportágakban, szerény
költségvetésbõl évek óta a ZTE
nõi kosárlabdacsapata szerepel
a legjobban. Többször öregbítették nemzetközi szinten a város hírnevét a tekézõk is. Velük
mi a helyzet?
– A nõi kosárlabdázók a tavalyit
közelítõ összeget az idén is megkapják. Tudjuk, hogy korábbi fõszponzoruk – a Zala Volán Zrt. –
beolvadt a regionális közlekedési
társaságba, nem tudjuk, hogy az
új társaság mekkora támogatást
nyújt majd. Reméljük, hogy a klub
talpon tud maradni. A ZTK FMVas
férfi- és a ZTE ZÁÉV nõi csapatának vezetõivel leültünk tárgyalni,

úgy tûnik, hogy sikerül a támogatásukat legalább a tavalyi szinten
tartani.
– Az egyéni sportágak közül
melyek lesznek a kedvezményezettek?
– Az élre a Zalaszám ZAC atlétikai klub kívánkozik. A klubban
több száz fiatal sportol, és versenyzõik az elmúlt évek során jól
szerepeltek. Az egyesület egyértelmûen nyertese az idei költségvetésnek, mert többet kapnak,
mint 2014-ben.
– Az egyéni sportágak közül
az elmúlt években az úszók érték el a legjobb eredményeket.
A sorból egyet említve: Matyasovszky Dalma megdöntötte
Egerszegi Krisztina korosztályos csúcsát. Õket miképpen
segíti az önkormányzat?
– A város költségvetésében az
Europ Tec Zalavíz ZÚK is fõ soron
szerepel. A tavalyi támogatásukat
megemeltük. Úgy tudom, így tette
névadó szponzoruk is. Tehát nem
feledkeztünk el róluk. Tudjuk, nehéz feltételek mellett – a városban
nincs 50 méteres fedett medence
– érték el sikereiket.
– A versenysport mellett a
diák- és szabadidõsport hogyan
részesül a költségvetésbõl?
– A diáksport- és diákolimpiai
rendezvényekre biztosított a tavalyi összeg. A lakóterületi sportklubok ugyanakkor elszenvedtek
egy 10 százalékos csökkentést. A
bizottságnak viszont van 12 millió
forintos kerete, ebbõl próbáljuk év
közben segíteni a szabadidõsportot. Igyekszünk ezen a területen
is az egyensúlyt fenntartani.
– A bizottság elnökeként
mennyire élõ a kapcsolata az
egyesületekkel?
– A hétvégéken járom a sportrendezvényeket. Nemrég a tekézõk összecsapásán voltam, rövidesen a röplabdázók is sorra kerülnek. Igyekszem mindenkihez eljutni, hogy élõ legyen a kapcsolat
köztünk. Számomra külön örömöt
jelent, hogy a támogatások elosztásával kapcsolatban negatív vélemény nem érkezett vissza a
sportkluboktól.

A
JÖVÕ
BAJNOKAI
?
EGY LÉPÉS A BAJNOKI CÍM FELÉ
KÖNNYEDÉN NYERT A ZTE RK

 Újabb fordulót rendeztek a röplabda NB II-ben, a ZTE RK férficsapata Zalaegerszegen a Felsõvárosi Masita Sunburst együttesét fogadta. A vendégek a csoport leggyengébb csapatának számítanak, ezért biztos gyõzelmet várt a klub vezetése.
A ZTE RK játékosai magabiztosan hozták a papírformát, mindkét
találkozón magabiztosan nyertek,
és továbbra is veretlenül vezetik a
tabellát. A jövõ héten (február
28-án) a legnagyobb riválisuk, a
Szeged vendégei lesznek, amenynyiben ott sikerül nyerniük, a zalaiak nagy lépést tehetnek a bajnoki cím felé.
ZTE RK–Felsõvárosi Masita
Sunburst 3:0 (16, 13, 16)

Zalaegerszeg. Jv.: Prukner, Õri.
ZTE: Horváth, Németh, Molnár,
Koós. Gyenes, Bognár. Csere: Kovács, Rumpler. Edzõ: Domokos
Lajos.
ZTE RK–Felsõvárosi Masita
Sunburst 3:0 (12, 19, 8)
Zalaegerszeg. Jv.: Õri, Prukner.
ZTE: Horváth, Németh, Molnár,
Koós, Gyenes, Bognár. Csere:
Gróf, Kiss, Kovács, Rumpler.
Edzõ: Domokos Lajos.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Békéscsaba 1912 Elõre FC 0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Péti MTE–ZTK FMVas 0:8 (3281-3699)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Pét.
ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE II. 4:4 (3216-3188)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
PEAC Pécs–ZTE NKK 102-80 (29-34, 23-20, 22-9, 28-17)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Pécs.

ATLÉTAPALÁNTÁK BEMUTATÓJA A LANDORHEGYIBEN

 Múlt pénteken este a Zalaszám ZAC Sportiskola 220 atlétapalántája szülei jelenlétében látványos atlétikai bemutatót tartott az
egerszegi Landorhegyi Általános Iskola tornacsarnokában.
A zsúfolt lelátó
elõtt a ZAC 12 edzõje és tanítványaik a
kölyök atlétikai program gyakorlatait mutatták be nagy sikerrel.
A rendezvényen
Balaicz Zoltán polgármester és dr.
Szász Péter, a klub
névadó fõszponzorának ügyvezetõ igazgatója a sportegyesület Zalaegerszeg
közéletében játszott
kiváló közösség alkotó tevékenysége
és eredményessége
elismeréseként további támogatásáról
biztosította az egyesületet.
Lõrincz Tamás alelnök, a sportiskolások mezszponzora színpompás
pólókba öltöztette a résztvevõket.
Lengyák György, a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-koordinátora is dicsérte a ZAC kiválasz-

nevelési irányelveivel és a fiatalok
fotóival.
Szakály István ügyvezetõ igazgató elõbb bemutatta és köszön-

Fotó: Pente Valéria

tó és felkészítõ munkáját, s további állami támogatásról biztosította
a jelenlévõket. Minden résztvevõ
színes kiadványt is kapott a ZAC
legfontosabb adataival, szakmai,

tötte az egyesület kiemelt támogatóit, a tantestületet és a válogatott
sportolókat, majd két perc múlva
benépesült a küzdõtér és elkezdõdött a „móka”.
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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

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…
ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

Érdeklõdni:
06-20/490-3009

Bõrtáskák és egyéb író- és irodaszerek
KEDVEZMÉNYESEN ELADÓK.

Zalaegerszegen,
a Csipke Üzletház emeletén
19 m2 üzlethelyiség
KIADÓ vagy ELADÓ

Asztali
számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!
Telefon:
06-30/247-0700

