
XXIII. évfolyam, 9. szám LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2015. március 17.

A helyi érték

Figyelemmel kísérhetjük a magzat
fejlõdését, felismerhetjük a fejlõdési
rendellenességeket, majd a megszüle-
tés után fontos információkat szerez-
hetünk a gyermek állapotáról, bizo-
nyos veleszületett betegségeket és ál-
lapotokat kiszûrhetünk.  

Felnõttkorban számos betegség
esetén elsõ vizsgálatként alkalmazzuk,
végleges diagnózist állíthatunk fel,
vagy segíthetünk meghatározni a to-
vábbi kivizsgálás irányát. Jó ered-
ménnyel használható epe- és vesekö-
vesség, húgyhólyagkövek kimutatásá-
ra, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a
vesék, a belek gyulladásos betegsé-
geinek felismerésére. Nagyon fontos
szerepet játszik a daganatos betegsé-
gek korai felismerésében. Közismert,
hogy a daganatok gyakran alattomo-
san, fájdalom és egyéb panaszok nél-
kül növekednek, panaszt már csak

elõrehaladott ál-
lapotban okoz-
nak. Ultrahang-
vizsgálattal ko-
rai, panaszt még
nem okozó stá-
diumban felis-
merhetõ a vese,
a hasnyálmirigy
a máj, a gyomor alsó része, a vastag-
bél, a húgyhólyag daganatos és egyéb
elváltozása, amit aztán további vizsgá-
latokkal (gyomor-bél tükrözés, szövet-
mintavétel), pontosítani kell.

Használható továbbá az emlõk, a
pajzsmirigy, a nyaki, a hasi, a végtagi
erek, az ízületek, izmok és egyéb testfel-
szín közeli lágyrészképletek vizsgálatára.
Fontos diagnosztikai eszköz a csonttö-
rés nélküli sportsérülések esetében.

Panaszaikkal forduljanak hozzám
bizalommal!
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Az ultrahangvizsgálat nem jár fájdalommal, nem jár sugárterheléssel,
mivel nem használ röntgen- vagy egyéb ionizáló sugárzást. Az a hang-
frekvencia-tartomány, amit a vizsgálatokhoz használunk, nem ártalmas
az emberi szervezetre, ezért használható biztonsággal várandósság alatt
a magzat vizsgálatára, majd újszülöttek és kisgyermekek vizsgálatára is.

Mint mondta: mi magyarok saj-
nos olyanok vagyunk, hogy a leg-
többször azt keressük, ami elvá-
laszt minket egymástól. Még a
fennkölt ünnepeinket is hajlamo-
sak vagyunk politikai célok érde-
kében tönkre tenni. Zalaegersze-
gen szerencsére együtt ünnepel-
nek a polgárok, ráadásul egy

olyan helyszínen, mely történelmi
idõk tanúja. Gyimesi Endre fel-
idézte a mai Deák tér történelmi
szerepét, változó funkcióit, illetve
az itt tevékenykedõ – országos
szinten is ismert és elismert – ko-
rabeli politikusokat. Szólt többek
között Zrínyi, Deák, Csány mun-
kásságáról és a márciusi ifjak kor-
szakváltó szellemiségérõl.

„A reformkor nagyjainak szelle-
mében nevelkedett márciusi ifjak
cselekedni akartak. Nem a hata-
lomra és nem a gyors meggazda-
godásra törekedtek. Szolgálni akar-
ták a hazát!” – fogalmazott. A forra-
dalom sikere abban rejlett, hogy a
fiatalok felismerték az összefogás
szükségességét és erejét. Ha Bat-
thyány, Kossuth, Széchenyi külön,
saját önös érdeküknek megfele-
lõen cselekedtek volna, a márciusi
küldetés kudarcba fullad.

Mára nézve a tanulság az,
hogy összefogással sok mindenre
vihetnénk. A szabadság azonban
az erõsek joga, a bõség kosarából
pedig nem mindenki vehet egyen-
lõen. A volt polgármester szerint

EMLÉKEZÉS A HÕSÖKRE
ÖSSZEFOGÁSSAL SZOLGÁLNI A HAZÁT

A hagyományokhoz híven Deák Ferenc szobránál, majd a
Csány téren került sor Zalaegerszegen a március 15-i megemlé-
kezésekre. A Deák téren a Zalai Táncegyüttes és a Belvárosi
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola mûsora után
dr. Gyimesi Endre történész, volt polgármester, a város díszpol-
gára mondott beszédet.

az is a jövõ kérdése, hogy lehet-e,
tudunk-e segíteni azon, hogy a
mai fiatal politikusgeneráció köré-
ben ne az arrogancia és a gyors
egyéni meggazdagodás legyen a

menõ. Felelõs döntések kellenek
ahhoz, hogy kivívott jogainkkal jól
tudjunk sáfárkodni, széthúzás he-
lyett pedig összefogással lehet a
haza ügyeit elõbbre vinni.

Az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának kultúráért felelõs államtit-
kára beszédében kiemelte, 48 hõ-
sei tudták azt, hogy a korabeli
Európában egy szuverén, önálló,
önmagáért tenni képes Magyaror-
szágra van szükség. Olyan ország-
ra, amely jogegyenlõséget biztosít
minden polgára számára, s a rab-
sorból felemeli azokat, akik dolgoz-

ni képesek, akik kemény munká-
jukkal a haza építésén fáradoznak.
48 hõsei olyan országért harcoltak,
amelyben fontosak az önálló intéz-
mények, a népszuverenitáson
nyugvó, a nép által választott or-
szággyûlés, annak felelõs kormá-
nya, az önálló bírói hatalom és a
szabad, független nemzeti bank. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

ÜNNEPSÉG A CSÁNY-SZOBORNÁL
Nemzeti identitásunk legfontosabb alapköve, fundamentuma

az 1848/1849-es magyar forradalom és szabadságharc esemény-
sorozta – jelentette ki Hoppál Péter március 15-i nemzeti ünnep
Csány-szobornál tartott rendezvényén, Zalaegerszegen.

– A. L. –

– Keményen megharcoltunk a
gyõzelemért – idézte fel a szolnoki
csata jelenetképeit Tuboly Kálmán
hagyományõrzõ fõhadnagy, az
egyesület elnöke, akit annak kap-
csán kérdeztünk, hogy a 47. Hon-
védzászlóalj Hagyományõrzõ
Egyesület hét tagja részt vett az
1848–49-es szabadságharc fordu-
lópontját jelentõ ütközetet felele-
venítõ hadijátékban március 7-én
Szolnokon.

– Örömmel tettünk eleget a
meghívásnak, hiszen egyik fontos
célunk, hogy a hagyományõrzõ

egyesületekkel baráti kapcsolatot
ápoljunk. A történelmi hitelesség-
hez hozzátartozik, hogy az 1849.
március 5-i szolnoki csatában,
mely a tavaszi hadjárat legdicsõ-
ségesebb ütközetének számít, za-
lai honvédek nem harcoltak, ezt
megelõzõen januárban Szolnok
felszabadításáért azonban küzdöt-
tek. Az egykori zalai 47. Honvéd-
zászlóalj dicsõ tettei között legin-
kább említésre méltó az, hogy
1849. május 21-én Püspöki Grá-
cián zászlótartó közlegény tûzte ki
az elsõ magyar lobogót Buda vá-
rának visszavételékor.

(Folytatás a 2. oldalon.)

HELYTÁLLÁS ÉS HAZASZERETET
ZALAI HONVÉDEK A SZABADSÁGHARCBAN

A jobb szélen küzdöttek a zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyo-
mányõrzõ Egyesület tagjai, sikeresen elfoglaltak egy ágyúüteget,
majd a váci nemzetõrökkel együtt bekerítették az ellenség bal
szárnyát. 

– A. L. –

Böcskey Zsolt, a Zalavíz Zrt.
mûszaki igazgatója az új létesít-
ményben tartott sajtótájékoztatón
elmondta, az elmúlt évben meg-
épült ötezer köbméter/nap kapaci-
tású víztisztító és -kezelõ a hozzá-
kapcsolódó kilenc víztermelõ kút-
tal biztosítja a jó minõségû ivóvi-
zet. Korábban nem volt tisztítás,
most az új technológiának köszön-
hetõen a kutak vize vas- és
mangántalanítás, biológiai ammó-
niamentesítés, utószûrés valamint
klóros fertõtlenítés után kerül a há-
lózatba.

A beruházás révén több mint 60
kilométernyi vezetéket is megépí-
tettek, bekötéseket és tûzcsapokat
cseréltek. Idén januárban indult el
a próbaüzem az új tisztítómûben,
így a zalaegerszegi városrészeket
már teljesen szûrt, kristálytiszta
ivóvízzel tudják ellátni. A bagodi,
becsvölgyei és milejszegi vízmû-
nél is hamarosan megkezdõdik a
próbaüzem, így az érintett tizenhá-
rom település lakói is tiszta, arzén-
mentes ivóvízhez juthatnak. Új-
ságírói kérdésre, miszerint Bagod-
ban sok a panasz, a következõket
válaszolta.

(Folytatás a 2. oldalon.)

TISZTA IVÓVÍZ AZ ÚJ VÍZMÛBÕL
BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK A 4,3 MILLIÁRDOS PROJEKT

Zalaegerszeg belvárosa a Vizslaparkig bezárólag, Kertváros,
Landorhegy, Ola, Andráshida és Ságod városrészek valamint
Teskánd már a megépült új nyugati vízmûtõl kapják az ivóvizet,
és várhatóan két héten belül a projekt által érintett többi falvat is
bekapcsolják az új rendszerbe.Dr. Gyimesi Endre az ünnepi szónok.



A zalai médiumok képviselõit
köszöntötte az Arany Bárány
Télikertjében a Zala Megyei
Kormányhivatal, a megyei ön-
kormányzat, a Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
megyei kirendeltsége, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó
Központ zalaegerszegi tankerü-
lete, valamint a megyei rendõr-
fõkapitányság.

A magyar szabad sajtó napja
alkalmából Rigó Csaba kormány-
megbízott felidézte a 167 éve tör-
tént eseményeket, a 12 pont fon-
tosságát és hangsúlyozta: a szó-
lás- és sajtószabadság értékké
vált 1848-ban, és ezt az értéket
meg kell becsülni. Megköszönte
az újságírók munkáját, és mint fo-
galmazott, „a sajtó képviselõi, mint
egy külsõ munkatárs, úgy segítet-
ték a kormányhivatal munkáját és
juttatták el az információkat az em-
berekhez.” Rigó Csaba szólt még
az áprilistól induló államreformról,
melynek következtében kevesebb
vezetõvel, pontosabb és hatéko-
nyabb lesz a közigazgatás.  

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke kiemelkedõnek tartotta,
hogy ennyi társszerv egyszerre
köszönti a sajtó képviselõit. Mint
fogalmazott, a megyei közgyûlés
kitûnõ kapcsolatot ápol a megyé-
ben dolgozó valamennyi médium-
mal. „Az elsõdleges, hogy a hírt el-
juttassák az olvasóknak. Fontos a

hiteles, õszinte, tisztességes, be-
csületes tájékoztatás” – mondta
dr. Pál Attila.

A továbbiakban Mester Sándor
fõkapitány-helyettes, Györe Edina,
az SZGYI megyei kirendeltségve-
zetõje és Kajári Attila tankerületi
igazgató köszöntötte a megjelent
újságírókat.

* * *
A szokásostól eltérõen néhány

nappal korábban (Balaicz Zoltán
erdélyi útja miatt) adott fogadást a
Mimosa Lounge Kávézóban a vá-
rosi önkormányzat, a helyi sajtó-
ban dolgozó munkatársak részére.

Elsõként Balaicz Zoltán polgár-
mester köszöntötte az újságírókat,
és utalt arra, hogy Zalaegerszegen
az önkormányzat és a sajtó kap-
csolata jó és korrekt, hiszen egy
cél érdekében végzik munkájukat,

ez pedig Zalaegerszeg jövõje.
Szólt arról is, hogy 1848-ban azon
a napon, március 11-én fogalmaz-
ták meg a 12 pontot és nem vélet-
len, hogy ezek között szerepelt a
sajtó szabadságának fontossága.    

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ is köszönetet mondott a sajtó
munkatársainak az elmúlt években
végzett munkájukért. Mint fogalma-
zott, fontosnak tartja az egymás
iránti tiszteletet és a méltóság meg-
tartását, megadását másoknak.
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TAVASZI LOMTALANÍTÁS 2015.
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató

Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében – kizá-
rólag a lakosság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi
nagytakarítási akcióját.

A KÖVETKEZÕ LOMTALANÍTÁSI IDÕPONT: 

2015. március 19–20-án (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK): 
(Lomtalanítás reggel 7.00 órától)

Botfa, Besenyõ
Az alábbi utcákban:
– Avashegyi, Botfa, Fehérhegyi, Gesztenyési, Rózsás, Várberki

utca és Karácsony-hegyi út, Avashegy
– Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Kutilapi,

Posta, Szövetkezet utca, és Hegyi út.

Családi házas igénybejelentés fogadása: 2015. március 17-én,
kedden 16.00 óráig.

Szállítási igényüket a közszolgáltató által városrészenként meg-
határozott két gyûjtési nap valamelyikére szíveskedjenek bejelenteni.

A további gyûjtési idõpontokról a késõbbiekben adunk tájékozta-
tást.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mivel eddig nem volt tisztítás, a

hálózatban kiülepedett a vas és a
magán, ami a folyamatos vezeték-
cserék során az ivóvízbe került.
Amikor az új vezetékeken elindul a
vízszolgáltatás, a megfelelõ
mennyiségû víz lehetõvé teszi az
átmosást, így ezek a problémák
heteken belül megszûnnek. 

Bali Zoltán, a Zalaegerszeg és
térsége ivóvízminõségének javítá-
sára létrejött önkormányzati társu-
lás elnöke emlékeztetett arra,
hogy hazánk az Európai Unióhoz
való csatlakozás során vállalta,
hogy a lakossági fogyasztásra
szánt ivóvíz arzéntartalmát 50-rõl
10 mikrogrammra csökkenti. A

Zalavíz szakemberei már 2004-
ben vizsgálták a megoldás lehetõ-
ségét. A megyeszékhely valamint
a bagodi, milejszegi és becsvöl-
gyei vízmû szolgáltatási területén
elhelyezkedõ tizenhárom telepü-
lés önkormányzati társulást hozott
létre. Az ivóvízminõség-javító
program kétkörös pályázati rend-
szerben valósul meg. A 4,3 milliárd
forint költségvetésû beruházást
száz százalékban uniós és hazai
forrásokból finanszírozzák, mert a
társulás az önerõ biztosításához is
nyert támogatást.  

A kivitelezés 2014 elsõ negyed-
évében kezdõdött, és várhatóan
idén júniusban fejezõdik be a mû-
szaki lezárással.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A márciusi 12 pont a polgári

Magyarország programja. 167 év
elteltével, amiért álmodtak, dol-
goztak, harcoltak 48 hõsei, annak

gyümölcsét kezdi látni a mostani
generáció, fejtette ki az államtitkár.
Szárba szökkent a polgári Ma-
gyarország azon törekvése, mely
szerint a magyar államnak a ma-

gyar népet kell szolgálni, s nem
idegen hatalmakat. A magyar em-
berek kiálltak a szabadság polgári
eszméi mellett, és az elmúlt évek-
ben nagyon kemény munkával és
összefogással kivívták maguknak
azt a megbecsülést, amelynek
eredménye, hogy az Európai
Unióban Magyarországé az egyik
legerõsebb gazdaság, a legjobb
munkanélküliségi mutató, és az
ország tudja biztosítani polgárai
számára a jogegyenlõséget és a
szociális biztonságot. 

– Mindez nem valósulhatott
meg 1848 hõsei nélkül, akik kitûz-
ték az irányt, elénk tárták a szabad
polgári Magyarország jövõképét.
Közös munkánk az, hogy méltók
legyünk ’48-as értékeinkre, s hitet
tegyünk amellett, hogy a magyar
családok szolgálata, segítése min-
denekelõtti feladatunk. A március
ifjak által megálmodott szuverén
nemzeti banknak köszönhetõen
nem fordulhat elõ többé az, hogy a
magyar emberek és önkormány-
zatok adósságszolgálatba süllyed-
jenek – szögezte le Hoppál Péter.

TISZTA IVÓVÍZ AZ ÚJ VÍZMÛBÕL
BEFEJEZÉSÉHEZ KÖZELEDIK A 4,3 MILLIÁRDOS PROJEKT

(Folytatás az 1. oldalról.)
A zalai honvédek érdemeket

szereztek többek között a
nagysallói csatában, valamint Ko-
márom felmentéséért vívott ütkö-
zetben is.

A hagyományõrzõ egyesület
tagjai a magyar szabadságharc
eszmeiségét ápolva tavaly októ-
berben az aradi vértanúknak em-
léket állító szentegyházi õszi had-
járatban is képviseltették magukat,
amely rendezvény, mint mondja
Tuboly Kálmán, a szolnokinál jóval
nagyobb, mintegy hétszáz fõ rész-
vétel zajlik.  

– Tevékenységünk nemcsak a
hadijátékokban való részvételben
merül ki, a közelmúltban egyesü-
letünk szervezésében tartott prog-
ramsorozatban érdekes tényeket
ismerhettek meg az érdeklõdõk a
’48–49-es magyar honvédsereg-
rõl egy elõadásban Zalaegersze-
gen. A júniusi város napi rendez-
vényhez kapcsolódóan korabeli
honvédtábort keltünk életre sát-
rakkal, toborzóval, markotányos
hölgyekkel, egyszóval egy nagy
életképet varázsolunk, a progra-
mok sokaságában a gyermekek,
felnõttek egyaránt megtalálják a
kedvükrevalót. Ennek részleteirõl

egyesületünk honlapján és
Facebook-oldalán is lesz majd in-
formáció.

Az egyesület alapvetõ küldeté-
sének tekinti a ’48/49-es magyar
szabadságharcban küzdõ zalai
honvédek emlékének megõrzését.
Korhû egyenruhával és felszere-
léssel ezt a külsõségekben is
igyekszik ápolni. 

– Pontos leírások nem marad-
tak fenn az öltözetrõl, ezért kuta-
kodnunk kell, melyben segítséget
kapunk többek között a megyei le-
véltártól. Például nem tisztázott,
hogy a tiszt betûri vagy nem a
nadrágot a csizmába. Az egyenru-
hákat Felvidéken varrattuk a fegy-
verek szintén másolatok. A hadijá-
tékok arra is jó alkalmat biztosíta-
nak, hogy gyakoroljuk az alaki-
zást. Itt is találunk érdekességet,
akkoriban a jobbra át egy teljes
fordulatot jelentett.

A zalai 47. Honvédzászlóalj Ha-
gyományõrzõ Egyesület részt vett
az andráshidai március 15-i ün-
nepségen pénteken, másnap Er-
délybe utaztak, hogy Kézdivásár-
helyen, Nyergestetõn és Szent-
egyházán emlékezzenek meg elõ-
deik bátor helytállásáról, hazasze-
retetérõl.

HELYTÁLLÁS ÉS HAZASZERETET
ZALAI HONVÉDEK A SZABADSÁGHARCBAN

EMLÉKEZÉS A HÕSÖKRE
ÜNNEPSÉG A CSÁNY-SZOBORNÁL

Hoppál Péter emlékezõbeszéde.

ÚJSÁGÍRÓKAT KÖSZÖNTÖTTEK
A SZABAD SAJTÓ NAPJA ALKALMÁBÓL

A szabad magyar sajtó napja
alkalmából az MSZP megyei terü-
leti szövetsége is köszöntötte a
helyi sajtó képviselõit.  Dr. Fodor
Csaba megyei elnök felidézte
március 15. jelentõségét, és mint
fogalmazott a 12 pontnak meg kell
határoznia Magyarország életét. 

Mint fogalmazott, a szabadság
eszméjét ápolni kell, különben el-
korcsosul. Példaként említette,
hogy a mai hatalom nem a márciu-
si ifjak gondolkodását követi, és

bár a sajtó bizonyos értelemben
szabad, vannak kísérletek politikai
és gazdasági oldalról is a véle-
ménynyilvánítás korlátozására. A
szocialista politikus úgy véli, sza-
bad sajtó nélkül nincs szabadság.
Az információt valósághûen kell
közvetíteni, nem torzítva, az embe-
rek ezt várják el a sajtótól. Az új-
ságíróknak pedig szükségük van a
nyugodt körülményekre, hogy
munkájukat becsülettel végez-
hessék.

A Demokratikus Koalíció zalai
1-es számú választókerületének
képviseletében dr. Balogh Miklós
és Nyírõ Csaba, Kossuth Lajos
szobránál tartott sajtótájékoztató-
val egybekötött megemlékezést.
Mint fogalmaztak, szerintük ma
Magyarországon nincs sajtósza-
badság. 

A szabad sajtó napja alkalmából
felidézték az 1848. március 15-e

eseményeit, szóltak a márciusi if-
jak történelmi tetteirõl. Hangsú-
lyozták a polgári átalakulás jelen-
tõségét, megjegyezve, hogy a saj-
tószabadságot nem az újságírók-
nak kell kivívniuk, a szólás- és saj-
tószabadság minden demokrácia
alapköve. Úgy érzik, a mai kor-
mány rátette a kezét a sajtóra, és
irányítani akarja, hogy mikor mi je-
lenjen meg és hogyan.



Hozzátette: az viszont örvende-
tes, hogy a kritikák hatására az
adómérték csökkent, idén 600 fo-
rintot kell fizetni négyzetméteren-
ként a második félévben.  Ezt az
összeget is soknak tartja, azt vi-
szont örvendetesnek, hogy a mul-
tinacionális cégeknek még na-
gyobb összeget kell fizetniük.
Hogy a helyi adó milyen formában
kerül bevezetésre, az politikai kér-
dés. Támogatta a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szerzõdés
megkötését, azt viszont kérdezi,
hogyan kerül majd a képbe a Zala-
Depo?          

Az EZE képviselõje fenntartá-
sait fogalmazta meg a Dísz térre
tervezett új, díszmagyarban ábrá-
zolt nemes férfi alakját ábrázoló
szoborral kapcsolatban. Mint el-
mondta, Zalaegerszeg soha nem
volt nemesi település, és nem is
éltek nemesek a városban. Az al-
kotás alakja és formája nem tükrö-
zi az akkori állapotokat. 

A Gébárti-tó halgazdasági jogá-
nak igénylése címû napirendi
ponttal kapcsolatban elmondta:
azt szeretné, ha nem csak a hor-
gászatra épülne a tó, hanem kü-
lönbözõ sportolási lehetõségeket
is kínálna. Jelezte: a háziorvosi
ügyeleti rendszerben maradt 17
millió forint, ezt forgassák vissza
és egészítsék ki a szakdolgozók
bérét, akik 2008 óta nem kaptak
béremelést.

– pP –

Hosszas elõzmények után
1889 szeptemberében kezdõdött
el az elsõ vasútvonal megépítése
Csáktornya–Zalaegerszeg–Ukk

között. Divatos kifejezéssel ma azt
mondhatnánk, hogy a projekt nyi-
tányaként egy kapavágási ünne-
pélyt szerveztek az állomás – vagy
ahogy akkor hívták, indóház – épí-
tésének helyszínére. Az e célra
készült ezüstkapával az elsõ vá-
gást maga a fõispán, Svasits Benõ
tette meg.

Az állomást egy évvel késõbb,
1890-ben avatták fel. Az épület jó-
val kisebb méretû volt a mostani-
nál, és a maitól kissé északabbra
állt. Az avatáson részt vett Baross
Gábor közlekedési miniszter is. A
vasút szomszédságában ekkori-
ban kezdtek kialakítani egy ligetet,
amit hálából Barossról neveztek
el. A liget létesítését az indokolta,
hogy a város ezen része a vasúti
közlekedés elindulásával egyre in-
kább bekapcsolódott a mindenna-
pi életbe, és nem maradhatott par-
lagon.

A Baross liget terveit egy ka-
posvári kertész készítette, és ez
volt a város elsõ, tudatosan telepí-
tett parkja. Eredeti nagysága egy
kataszter hold volt, ez késõbb
csökkent, mikor keleti oldalán –
ma Kosztolányi utca felé vezetõ
szakasza – utat építettek. A liget
egyedi növényfajokat nem tartal-

mazott, fõleg hárs, nyír, kõris, vad-
gesztenye és vörösfenyõ, valamit
rózsalugasok, virágágyak díszítet-
ték. Ekkor került telepítésre az a
platánokból álló fasor is, mely ma
a Zrínyi utat díszíti. 1891-ben pe-

dig felépült a ligetben a vasúti ven-
déglõ is, melybõl aztán kórházi
épület, majd ismét étterem lett. A
liget neve is változott: 1948-ban
Dózsa liget lett, néhány hónapja
pedig ismét Baross nevét viseli.

A város elsõ vasútállomása
több mint harminc évig szolgálta a
közlekedõk igényeit. 1927 tava-
szán aztán átadásra került egy új,
jóval nagyobb forgalom lebonyolí-
tására képes állomás, mely tulaj-
donképpen a ma is álló épület
elõdje volt. A terveket Fábián Lajos
budapesti építész készítette. Érde-

kessége, hogy valószínûleg ez az
ország egyetlen neoromán stílusú
vasútállomása. Pesthy Pál 1931-
ben íródott Zalaegerszeg múltja és
jelene címû könyvében egyenesen
a legmodernebb vidéki állomásnak
nevezi, mely „egy lovagvárra emlé-
keztet”. Az új állomásról az elsõ
vonat 1927. május 18-án futott ki.
A forgalom évrõl évre emelkedett.
A harmincas évek elején naponta
25 vonatpár közlekedett, Budapes-
tet pedig négy útirányon át is el le-
hetett érni.

Ekkoriban az utazót az állo-
másról kilépve egy szépen rende-
zett park, a távolban pedig a Not-
re-Dame zárda épületének látképe
fogadta. Ez utóbbi 1927–29 között

épült fel, szintén neorománra em-
lékeztetõ díszítõelemekkel. A Baj-
csy-Zsilinszky téri park a Zrínyi út
szélesítése, majd az 1955-ben a
vasútállomás elõtt kiépülõ autó-
busz-állomás miatt kissé vissza-
szorult. Ugyanebben az esztendõ-
ben került felállításra a téren a Fel-
szabadulási emlékmû is, amit –

nem véletlenül – úgy helyeztek el,
hogy kitakarja a látképbõl a zárda
épületét. (Az emlékmûvet ugyan
1956 õszén ledöntötték, ám a kö-
vetkezõ év tavaszára újra felállítot-
ták.)

Persze a vasútállomás épülete
nem vészelte át épségben a hábo-
rús éveket. Többször is érte légitá-
madás, ezek közül a legsúlyosabb
az 1945. március 28-i bombázás
volt. A helyreállítás még augusz-
tusban is zajlott. Az állomás épüle-
tét ezt követõen is érték változá-
sok: belsõ terei lényegesen átala-
kultak, megváltozott ezenkívül a
bejárat feletti homlokzati rész,
északi szárnyát pedig megtol-
dották.

(Felhasznált irodalom: Németh
József: Egerszegi örökség 2008.;
Zalaegerszeg évszázadai –
Várostörténeti tanulmányok,
szerk.: Kapiller Imre 2007.;  Zala-
egerszeg – Dokumentumok a vá-
ros történetébõl, szerk.: Gyimesi
Endre 1985.; Pesthy Pál: Zala-
egerszeg múltja és jelene 1931.)
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LOVAGVÁRRA EMLÉKEZTETÕ ÁLLOMÁS
VASÚT A PARKOK SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Milyen összefüggés van a vasútállomás és a tõle nem messze
lévõ Baross liget között, és milyen látvány fogadta a ’20-as évek
végétõl az utazókat, mikor kiléptek az állomás épületébõl? Zala-
egerszeg rendezett tanácsú várossá válásának 130. évfordulója
alkalmából indított cikksorozatunkban ezúttal a vasútállomás és
környéke kerül fókuszba.

Az ügyeleti betegellátás Zala-
egerszegen napközben és este 3
felnõtt- és egy gyermekorvossal
hétközben, a hét végén és ünnep-
napokon 22 óra után 2 felnõtt- és
egy gyermekorvossal mûködik.
Hétköznap délután négy órától
másnap reggel nyolc óráig, míg
hétvégeken és ünnepnapokon 24
órás idõtartamban vehetõ igény-
be. Az ellátás területén összesen
55 a háziorvosi praxisok száma,
ebbõl 24 a vegyes (felnõtteket és
gyermekeket is ellátó) 20 csak fel-
nõtt- és 11 a gyermekpraxisok
száma. Az elmúlt évben 55 házior-
vos dolgozott az ügyeletben nyug-
díjas háziorvosok és egyéb szak-
orvosok közremûködésével.

Az ügyeletet teljesítõ orvos töb-
bek között orvosi ellátásban része-
síti a rendelõben megjelent járóbe-
teget vagy sérültet, hívásra ottho-
nában, tartózkodási helyén keresi
fel a fekvõbeteget. Gondoskodik a
kórházi, szakorvosi ellátásra szo-
ruló beteg kórházi beutalásáról,
szakorvosi vizsgálatra küldésérõl,
illetve szállításáról.

Ha az ügyeleti ellátás forgalmi
adatait nézzük, megállapítható,
hogy az elmúlt öt évben 2011-ben

volt az ambuláns ellátás és a tele-
fonon hívás összességében a leg-
magasabb, több mint 23 ezer ese-
tet regisztráltak a felnõtt- és gyer-
mekorvosi ügyeleten. Azóta csök-
kenés tapasztalható, az elmúlt év-
ben a két ügyelet esetszámai nem
érik el a 20 ezret.

A telefonon beérkezõ hívásokat
a mentõszolgálat díszpécsere ve-
szi fel, elbírálja és megszervezi az
indokolt intézkedéseket az ügyelet
illetékességi területén belül a vo-
natkozó protokoll szerint. Az eset
megítélt súlyosságára való tekin-
tettek indítja a mentõegységet
vagy az ügyeletes gépkocsit. A
mentõ indításának leggyakoribb
okai: heveny koszorúér- és agyi
történések, vérnyomás szélsõsé-
ges eltérései, vérhányás, görcsös
állapotok, mérgezések, fulladás,
sérülések, eszméletlenség. Az
ügyeleti orvos leggyakrabban láz,
hányás, hasi kórképek, magas
vérnyomás, pszichiátriai tünetek,
halottvizsgálat, helyszínelés.

Beteg, illetve bejelentõ részérõl
az ügyeleti egységre egy esetben
érkezett panasz az elmúlt évben,
ez kivizsgálásra került, a szüksé-
ges intézkedés megtörtént.

HÁZIORVOSI ÜGYELETEN
MILYEN TÜNETEK MIATT KÉRIK A SEGÍTSÉGET?

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezését
és folyamatos biztosítását 2008-tól a zalaegerszegi önkormányzat
végzi. A központi ügyeleti ellátás 79 településre terjed ki és
101 ezer 255 fõt érint, feladata pedig az érintett háziorvosi körze-
tek lakosságának sürgõsségi ellátása az adott területet ellátó
mentõszolgálattal együttmûködve. A kistérségi ügyeleti rendszer-
rõl a városi közgyûlés legutóbbi ülésén volt szó.

EZE: KÖZGYÛLÉS UTÁN
„Az új helyi adót nem támogatjuk, tartózkodtam a szavazáson”

– fogalmazott dr. Kocsis Gyula, az Együtt Zalaegerszegért Egye-
sület önkormányzati képviselõje a közgyûlést követõ sajtótájé-
koztatóján.

A századforduló vasútállomása.

Az egerszegi állomás a ’30-as években.

Meghívó
A SZÍNHÁZBARÁT KÖR
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VENDÉG:
FARKAS IGNÁC

SZÍNMÛVÉSZ

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

SZERETETTEL VÁRNAK!

Nagyon szép, igazán lenyûgözõ a sok
eszköz, vélekedtek a Kertvárosi Általá-
nos Iskola Eötvös József Tagiskolájá-
nak tanulói, akik az elmúlt szerdán elõ-
ször látogathattak el a Kölcsey Ferenc
Gimnázium korszerû természettudomá-
nyos laborjába. 

A 7. és 8. osztályos diákok biológia- és
fizikalaboros foglalkozásokon vehettek
részt csoportbontásban felváltva. „A fény-
mikroszkóp felépítése és használata növé-
nyi készítmények vizsgálatával” témával
foglalkoztak a biológiaórán. Szûcs Klára
szaktanár a mikroszkóp mechanikai és op-
tikai részeit mutatta be a gyerekeknek, akik
a kanadai átokhínár levelének, a fonalas zöldmo-
szat sejtfonalának, a szõrmoha levélkéinek sejtjeit
valamint a ciklámenlevél bõrszöveti nyúzatát vizs-
gálták a mikroszkóp használatának gyakorlása
során.

„Mérések digitális multiméterrel” volt a témája a
Kocsis István által tartott fizikalaboros foglalkozás-
nak, amely kiterjedt az áramerõs-
ség és az ellenállás értelmezésé-
re, a multiméter használatára,
elemek, telepek feszültségének
valamint az izzó ellenállásának
mérésére. A diákok emellett meg-
ismerkedtek az alapvetõ áramkö-
ri elemek jeleivel, az EEG, EKG,
valamint a hazugságvizsgáló mû-
ködésének alapjaival, egyszerû
áramköröket állítottak össze,
áramerõsséget mértek, valamint
almából gyümölcselemet készí-
tettek.

Másnap, csütörtökön szintén
ellátogathattunk az intézmény-

be, a gimnázium 9. b osztályos, reálblokkos tanu-
lói biológia- és fizikalaboros foglalkozására. A bio-
lógiaórán Szûcs Klára tanárnõ a szív és a vérke-
ringés vizsgálati módszereit mutatta be. A hagyo-
mányos és automata vérnyomásmérõ használata
során egymás vérnyomását és pulzusát mérték
meg, a fonendoszkóppal pedig szívhangjaikat

vizsgálták a diákok.
A fizikaórán gumidinamométe-

rek segítségével az erõmérést
gyakorolták és Newton III. és IV.
törvényét igazolták a tanulók. A
foglalkozást Pálffy Tamás szak-
tanár tartotta.

Köröspataki András érdeklõdé-
sünkre elmondta, angol két tan-
nyelvû szakra jár, mert fontosnak
érzi a nyelvtudást, ugyanakkor a
fizika és kémia is érdekli, ezért is
örül a labor adta lehetõségeknek. 

LABOROS FOGLALKOZÁSOK
A KÖLCSEY-GIMNÁZIUM TERMÉSZETTUDOMÁNYOS LABORJÁBAN



Kálmán Imre Cigányprímás
címû operett június 18-i bemu-
tatójával veszi kezdetét a Turay
Ida Színház nyári elõadás-soro-
zata az egervári a Nádasdy–
Széchenyi várkastélyban.

– AL –

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a mûsortervet is-
mertetõ sajtótájékoztatón el-
mondta, a Turay Ida Színházzal
egy új idõszak vette kezdetét az
egervári színházi esték életében,
mely nyári programot mindig is
szívesen látogatták a zalaeger-
szegiek. A város önkormányzata
Egervár polgármesterének meg-
keresésére elhatározta, hogy a
kulturális kapcsolatot erõsítendõ-
en támogatást biztosít a várkas-
télynak. Ennek köszönhetõen
idén 2,5 millió forintot fordítanak
arra, hogy az állandó lakcímmel
rendelkezõ városlakók díjmente-
sen vagy kedvezménnyel látogat-
hassák a várkastély programjait.
Reményét fejezte ki, hogy az
egerváriak is eljárnak majd a za-
laegerszegi Kvártélyház program-
jaira, mert mint mondta, a két
nyári színház nem rivális egymás-
sal. Balaicz Zoltán továbbá be-
szélt arról, hogy gazdasági
együttmûködésben is gondolkod-
nak, ami mindkét település turisz-
tikai és idegenforgalmi vonzerejé-
nek növekedését szolgálhatja.
Ezek egyike lehet az Egervár és
Zalaegerszeg között megépíten-
dõ kerékpárút.

A sajtótájékoztatón Darvas Ilo-
na, a Turay Ida Színház alapító
igazgatója ismertette az idei mû-
sortervet, melyet a nézõk kívánsá-
gaihoz valamint a nyári esték han-
gulatához igazodva állították
össze. Az Anconai szerelmesek
címû zenés komédia díszleteként
a színpadon egy olasz kisvárost
építenek fel. Bemutatják a Hunya-
di Sándor novellája alapján ké-
szült, Vöröslámpás ház címû dara-
bot, amit a Maláji lány és a Csak
kétszer vagy fiatal címû vígjátékok
követnek. 

Különleges színházi produkci-
ónak ígérkezik a Charley nénje
címû zenés vígjáték. A mûsoron

szerepel a Bubamara címû musi-
cal, valamint Huszti Péter Sárból,
napsugárból címû elõadása is. Az
elmúlt évben nagy sikerrel bemu-

tatott, Csakazértis szerelem címû
retro musicalt a közönség kérésé-
re ismét mûsorra tûzik. A tizenhá-

rom elõadást tartalmazó prog-
ramsorozat augusztus elsején a
Zalai és a Csepel Táncegyüttes
néptáncgálájával zárul.

Bánfi Katalin

– A mozgás mindig fontos volt
számomra, és ez most is így van,
hogy a párom révén sportos csa-
ládba kerültem. Iskoláskoromban
versenyszerûen atletizáltam, két
éve vagyok fitnesz- és személyi
edzõ. A mozgás tehát természetes
része az életemnek. Bármelyik
percben szülhetek, és csak né-
hány hete hagytam abba az
edzést – mondja. 

– Rubint Réka személyi edzõt
leszámítva ez nem szokványos.
Talán bátorság is kell hozzá…

– Mindenki megretten kicsit,
pedig inkább követendõ dolognak
tartom a sportos életet még vá-
randósság idején is. Úgy látom, a
kismamák inkább kényelmeseb-
bek. Persze szakmailag pontosan
tudtam, hogy milyen gyakorlato-
kat végezhetek és mi tilos. Illetve
a családban felügyeltek az
egészségügyben és edzésben
szakértõ rokonok. De mint min-
denhez, a terhességhez is pozití-

van álltam hozzá. Ez nem beteg-
ség, és tehernek sem érzem, sze-
rintem az edzettségem miatt.
Nem fájt a hátam, a derekam,
nem vizesedem, nem vonszolom
magam. Lépcsõn járok, nem va-
gyok fáradékony. Persze, ha vala-
ki nem sportol rendszeresen, azt
nem a várandósság alatt kell el-
kezdeni.

– Milyen mozgás megenge-
dett és mi nem ebben az állapot-
ban?

– Tiltólistán van a hasprés és a
hasizomgyakorlatok, ahogy a fu-
tás és az ugrások, ez utóbbiak
növelik a testhõt és a pulzust, ami
veszélyt jelenthet a babának. A
többi testrész esetén a szokásos-
nál visszafogottabban dolgoztam.
Mivel a megnövekedett pocak
elõrehúzza a testet, a gerinctar-
tás erõsítésére kell odafigyelni,
az itteni izmok erõsítésével. Az-
tán maradjon formás a comb és a
popsi, lehet a kart és a vállat
edzeni. És ami fontos, ügyelni a
mellre, hiszen ennek is változik a

mérete, a szalagok hirtelen meg-
nyúlhatnak.

– Az orvosod véleménye az
edzéseidrõl?

– Egyetértett. Azt mondta, ha
valaki aktív sportoló, nem jó egy-
bõl abbahagyni a mozgást. Az
edzésnél a szakmai ismereteim
mellett a testem jelzéseire is
ügyeltem. Edzõként pedig olyan
formát választottam, ahol inkább
irányító szerepem van, nem kell
részt venni a gyakorlatokban, illet-
ve segítséget kértem. 

– Kismamatornát igénybe
vettél?

– Igen, mert az speciális terület,
bár ugyanúgy fitball-labdával dol-
gozunk. 

– A babád is ilyen aktív, mint
te?

– Igen, mozgékony, de éjszaka
nem szokott felébreszteni, akkor õ
is pihen. Úgy vettem észre, szereti
a zenét. Bár javasolták, hogy Mo-
zartot hallgassak, nekünk inkább az
aerobic dinamikája jön be. És az ál-
landó mozgástól, állandó ringatás-
ban van a baba, szerintem ez is jó.

– Szülés utáni mozgásos ter-
veid?

– Gondolkodom a hordozóken-
dõs tornán. Ott a baba és a mama
együtt mozog, ez is erõsíti a kap-
csolatot. 

– Tanácsaid más kismamák-
nak?

– Már a babavárás elõtt fel kell
készíteni a testet, hogy minél jobb
állapotban legyen. A várandósság
alatt is lehet, sõt jót tesz a moz-
gás, szakértõk segítségével. Az
étkezésben nem kell kettõ helyett
enni. Én is ugyanúgy táplálkozom,

mint egyébként, kiegészítve vita-
minokkal és ásványi anyagokkal.
Viszont azt szoktam mondani,
hogy kettõnkért edzek. Szeren-
csém van, mert a genetikám is se-
gít abban, hogy nem híztam meg,
a könnyedséget viszont a mozgás-
nak köszönhetem. Bízom benne,
hogy ez a szülésnél is kamatozik. 
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a 

II. DUÁLIS HALLGATÓI FÓRUMRA,

mely a TÁMOP 4.1.1/C – NYME – BGF – PTE – ZFOK – PFA – Gépészeti
mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttmûködés címû projekt

keretein belül valósul meg.

A RENDEZVÉNY IDEJE:

2015. március 24., kedd 10.00 óra

HELYSZÍN:

Infocentrum, Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A

A részvételrõl visszajelzést kérünk a karrier@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre március 20-ig.

PROGRAM
9.30–10.00 Regisztráció

(Infocentrum II. emelet)
Helyszín: Infocentrum, nagyterem

10.00–10.10 Köszöntõ – Balaicz Zoltán polgármester

10.10–10.25 A mechatronikai mérnöki szakma és a zalaegerszegi mûszaki képzés bemutatása
NYME SKK Zalaegerszegi Képzési és Kutatási Központ oktatói, céges partnerek és
hallgatók

10.25–10.40 A duális mûszaki képzés tapasztalatai Zalaegerszegen.
NYME SKK Zalaegerszegi Képzési és Kutatási Központ oktatói, céges partnerek és
hallgatók

10.40–10.55 Factory X, „a megvalósítás versenye”
A versenyben részt vevõ tanulók, hallgatók

10.55–11.10 Hallgatói csapatok jármûfejlesztési projektjei – Pneumobil, e-Formula
A projektben részt vevõ mûszakis hallgatók

11.10–11.25 Sportolj ésszerûen! Mozgásszervi problémák kialakulása fiatal korban
Bajsz Viktória PhD hallgató, PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ

12.20–14.00 Svédasztalos ebéd és kötetlen beszélgetés az elõadókkal.

ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ
OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 
Telefon: 92/502-194 • Fax: 92/311-474, 
E-mail: zfok@zalaegerszeg.hu,                             

A SPORTOS KISMAMA
SZÜLÉS ELÕTTI BESZÉLGETÉS A SZEMÉLYI EDZÕVEL

A kismamák jellemzõen a figyelem központjában vannak, csa-
ládon belül és azon túl is. Különösen igaz ez, ha valaki közben
rendszeresen feltûnik fittneszteremben. Németh Eszterrel ez a
helyzet, edzésre jár, és edzést tart, elkápráztatva ismerõseit. A fõ-
állású óvónõ második munkája és hobbija a sport. A mozgás és
annak jótékony hatása élõ példája õ és születendõ gyermeke. 

Fotó: Hajmási-Baranyai Noémi

NYÁRI ELÕADÁSOK AZ EGERVÁRI VÁRKASTÉLYBAN
KEDVEZMÉNYES BELÉPÕK A ZALAEGERSZEGIEKNEK

BÁBSZÍNHÁZ
A DISZ TÉREN

2015. március 21-én, szom-
baton lesz a bábszínházi vi-
lágnap. E napon az ország
összes bábszínháza szabad-
téri programokkal fogadja
gyermek és felnõtt nézõit.

A programsorozathoz a me-
gyeszékhelyi Griff Bábszínház
is csatlakozott, és délelõtt 10
órától a zalaegerszegi Dísz té-
ren várja kedves közönségét,
két elõadással. A „Borsószem
hercegkisasszony”, illetve „Az
égigérõ fa” címû bábjátékok
mellett lesz sárkánysétáltatás
is. Rossz idõ esetén a prog-
ramot a Hevesi Sándor Szín-
ház elõcsarnokában tartjuk.



Milyen az, amikor kétezer éves
vallási tartalom találkozik a mai
formanyelvvel? A Keresztury
VMK Gönczi Galériájában nyílt
tárlat többek között erre keresi a
választ. A Jézus élete címû kiállí-
táson Aknay János, ef.Zámbó
István és tábori csaba képzõmû-
vészek festményei láthatók. Az
alkotókat egy magánszemély,
Matula Péter kérte fel, hogy a ki-
választott evangéliumi részletek
alapján fessék meg Jézus életét.

– pet –

A megnyitón Tolvaj Márta alpol-
gármester a résztvevõket köszöntve
elmondta: nagy megtiszteltetés Za-
laegerszeg számára, hogy Buda-
pest, Debrecen és Székesfehérvár

után városunkban is megrendezés-
re kerülhetett a kiállítás. A különle-
ges festmények nemcsak mûvészi
élményt nyújtanak, hanem hiányzó
ismereteket is közvetítenek, hiszen
a középkorban népszerû szegények
bibliája elevenedik meg a festmé-
nyeken.

Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bib-
liatársaság fõtitkára szintén örült a
kezdeményezésnek. Annál is in-
kább, mert – mint fogalmazott – ma-
napság az emberek 57 százaléka
egyáltalán nem olvassa a Bibilát, és
csak 2 százalék a rendszeres olva-
só. A tárlat részét képezte egy gyer-

mekrajzpályázat is – melynek anya-
ga szintén látható a VMK-ban – ami
azért fontos, mert a Bibliával való is-
merkedést a legjobb gyermekkor-
ban elkezdeni. Ha felnõtt és gyerek
együtt olvas, akkor a Biblia rendsze-
res tanulmányozása természetes
dologgá válik.

Kiss István megyei körzeti ad-
ventista lelkész köszöntõjében a ki-
állításhoz társuló, kiegészítõ prog-
ramokra is felhívta a figyelmet, me-
lyek szintén Jézus életérõl szólnak
majd.

A tárlatot dr. Kostyál László mû-
vészettörténész, a Göcseji Múzeum
igazgatóhelyettese nyitotta meg.
Mint mondta: a három kiállító mû-
vész bebizonyította, hogy archaikus
tartalmakat igenis meg lehet szólal-
tatni a mai kor nyelvén. A kortárs ke-
resztény mûvészet a 2000-es évek-
tõl amúgy is felvirágzóban van.
Hosszú évtizedekig nem ez volt a
jellemzõ, hiszen a kommunizmus
idején szõnyeg alá söpörték azokat
a mûvészeket, akik a Bibliából merí-
tettek ihletet. A mûvészettörténész
szerint szakrális témához csak
szakrális lelkülettel lehet közelíteni.
Aknay János, ef.Zámbó István és

tábori csaba háromféle módon kö-
zelítette meg a témát.

A legarchaikusabb közülük tábo-

ri, aki ikonosztázszerûen alkotott
meg egy keresztfalat. Míg általános-
ságban az ilyen ábrázolások met-
széspontjában a feszület áll, õ egy
újfajta megközelítéssel a mennyei
Jeruzsálemet helyezte fókuszba.
Aknay a hagyományos ikonokat mai
eszközökkel ötvözte. A képen fõleg
bibliai alapmotívumok jelennek meg.
Ef.Zámbó pedig a tõle megszokott
módon a hagyományt egyszerûen
„kiborította a dézsából”: megújította
a formát, ám a tartalom, az õsi üze-
net megmaradt képein. Hol szürreá-
lis, hol játékos, hol konstruktivista
módon jeleníti meg Jézus életének
fontosabb állomásait.

A kiállítás március 25-ig látogat-
ható.

„Az Iparmûvészeti FõisCola
volt az igazi (Törv. védve).”
Nem elírás a fenti szöveg:
Árendás József grafikusmû-
vész egyik plakátján olvasható
e jelmondat, melyet – nem ne-
héz kitalálni – az elhíresült Co-
ca-Cola-reklám ihletett. A Mun-
kácsy-díjas grafikai tervezõnek,
egyetemi tanárnak a Városi
Hangverseny- és
Kiállítóteremben nyílt tárlata. 

– pet –

Egykori színházi plakátok és
más arculati tervek láthatók a zala-
egerszegi kiállításon, melyet Né-
meth János Kossuth-díjas kerami-
kusmûvész ajánlott az érdeklõdõk
figyelmébe. Mint mondta: Árendás
plakátjai már a belépéskor meg-
érintik, megszólítják az embert. Ez
az élmény különösen fontos a
színházi plakátok esetében, hi-
szen a színmû elsõ elõadója, sõt
eladója a plakáttervezõ. Õ hívja a
nézõt a teátrum falai közé, és õ in-
dítja el az elsõ gondolatainkat az
elõadásról.

Árendás József több mint húsz
éven át dolgozott a Hevesi Sándor

Színháznak. Jellegzetes plakátjai-
ra a mai napig szívesen emléke-
zünk, nem egy közülük (Cyrano de
Bergerac, Három nõvér, Lila ákác)
örökre az agyunkba égett. A grafi-
kusmûvész mestere szakmájának,
kellõ kreativitással, iróniával és ka-
rakteres módon mûveli a hivatá-
sát. Lelkébõl, szívébõl jön egész
mûvészete.

A plakáttervezõ 1972-ben vég-

zett az Iparmûvészeti Fõiskolán.
Ezt követõen kezdett el elõbb film-
plakátokat, majd színházi és
egyéb kulturális plakátokat készí-
teni különbözõ intézményeknek. A
Hevesi Sándor Színháznak, vala-
mint a veszprémi Petõfi Színház-
nak évtizedeken át dolgozott, köz-
ben tanított is az „Iparon”. 2004-
ben barátaival megalapította a
Magyar Plakát Társaságot, mely-
nek kezdetektõl alelnöke. Mint az

a társaság honlapján olvasható, a
szakmai szervezet többek között
azért jött létre, mert a „baj van a
plakáttal”. A plakátmûvészetet
ugyanis sokan a 20. század mûvé-
szetének tartják, a reklám és az in-
formációátadás szerepét a 21.
századra más – gyorsabb és tö-
megeket rövid idõ alatt megmoz-
gatni képes – médiumok vették át.
A társaság a hazai és egyetemes

plakátmûvészet hagyományait és
szellemiségét követi, de úgy, hogy
a 21. század társadalmi kihívásai-
ra is próbál reagálni. Többek kö-
zött így kívánják biztosítani a pla-
kátmûvészet és a „plakátos gon-
dolkodásmód” jövõjét; a tömörítést
és jelképekben gondolkodást.

A változások miatt szükséges-
sé vált az is, hogy meghatározzák
a plakát fogalmát: a jól kieszelt és
megrajzolt kép egy pillanat alatt

képes megvilágítani olyan tartal-
mat is, amit leírni, elmagyarázni
csak hosszú idõ alatt lehetne.
Vagy, ahogy Árendás József meg-
fogalmazta: „A plakát olyan, mint
egy frivol epigramma: szûkszavú,
lényegre törõ, és riszálja magát...”

A zsinagógában nyílt tárlat ta-
núsága szerint semmi gond nincs
a plakátmûvészettel. A 2000-es
években is képes szellemes és

célzatos üzeneteket megfogal-
mazni, és röviden, tömören nagyot
„ütni”. Persze az igaz, hogy a 21.
században a plakátragasztó
Lópiczi Gáspár már nem feltétlen
az utca hírmondója. A plakátterve-
zõk üzenetei azonban a virtuális
közegben és a közösségi oldala-
kon sokkal több emberhez eljut-
hatnak, mint amennyi ember az ut-
cán vagy az intézményekben egy-
kor elment mellettük.
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Különleges koncertre kerül
sor április 17-én este hét órakor
a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. Snétberger
Ferenc Kossuth-díjas gitármû-
vész, zeneszerzõ lép fel leg-
újabb triójával, melynek tagjai
között szintén világszerte elis-
mert zenészeket találunk.

A Snétberger–Jormin–Baron
Trio-ban a magyar gitármûvész két
legendával – a svéd bõgõssel,
Anders Jorminnal és az amerikai
avantgarde-dobossal, Joey Ba-
ronnal – játszik együtt. Az utóbbi
klasszis pályája során Michael
Jacksonnal és David Bowie-val is
zenélt.

A salgótarjáni zenészcsalád-
ban született Snétberger Ferenc
pályája bõ három évtizede tart, és
lendületébõl mit sem veszített. Te-
hetségébõl adódóan akár gitároz-
hatott volna úgy is, mint Al Di
Meola vagy George Benson, hi-
szen minden szükséges tudás a
kezében volt hozzá. De õ a nehe-
zebb utat választotta: saját hangot
keresett. Egy összetéveszthetet-

len, bensõséges hangot, amely-
ben a klasszikus zenei elõképzett-
ség, a roma hagyomány, a flamen-
co és a jazz egyszerre van jelen.
És ez emelte ki õt a zsúfolt világ-
mezõnybõl. Számos zenei formá-
cióban játszott magyar és külföldi
zenészekkel egyaránt. Ma fõként
improvizációs mûvészetének és
mûfajokat átlépõ játékának kö-
szönhetõen ismert.

2011-ben megalapította a

Snétberger Zenei Tehetségköz-
pontot, amely hátrányos helyzetû
gyerekek zenei képzésével foglal-
kozik.

A zalaegerszegi koncert a jazz,
a klasszikus zene, a világzene, va-
lamint roma népzenei alapjaira
épül, ám a három zenész tehetsé-
ge és improvizációs készsége iga-
zi kuriózumokkal is szolgál majd.

Jegyek még kaphatók a hang-
versenyterem pénztárában.

KURIÓZUM AZ ÁPRILISI KONCERT
SNÉTBERGER-TRIÓ A HANGVERSENYTEREMBEN

LÉNYEGRE TÖRÕ ÉS RISZÁLJA MAGÁT
ÁRENDÁS-PLAKÁTOK A ZSINAGÓGÁBAN

GYALOGOS ZARÁNDOKLAT
A Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium a ha-

gyományokhoz hûen idén is várja a vállalkozókedvû szülõket
és diákokat gyalogos zarándoklatra.

A 2015. március 21-én Mindszenty szülõházához – Csehimind-
szentre – tervezett 40 kilométer hosszú túrához több településen –
Pókaszepetk, Bérbaltavár, Csehimindszent – is csatlakozhatnak a
gyalogolni vágyók. 

Zalaegerszegrõl az indulókat reggel 6 órára várják a szervezõk a
Mindszenty-iskola udvarán. 

ÕSI ÜZENET MAI NYELVEN
KORTÁRS FESTMÉNYEKEN JÉZUS ÉLETE

A csoport tagjai folyamatosan
dolgoznak, tavaly több országos
kiállításon is sikerrel vettek
részt.

Az elismerések közt a legran-
gosabb Németh János Kossuth-
díja, mûvészeti akadémiai tagsága
és a Nemzet Mûvésze címe, a
mesternek legközelebb májusban
lesz kiállítása a Kecskeméti Népi
Iparmûvészeti Múzeumban. Eh-
hez kapcsolódóan Ménesi Gábor
hódmezõvásárhelyi újságíró ké-
szített tartalmas interjút a zalai
mûvésszel, mely a Forrás márciu-

si számában jelent meg, Zóka
Gyula fotóreprodukcióival. Buda-
házi Tibornak – 60. születésnapja
alkalmából –, aki a szatmári Kõ-
szegremetén született – augusz-
tus-szeptemberben a Szatmárné-
meti Képzõmûvészeti Múzeum-
ban nyílt jubileumi tárlata. Hor-
váth László rendszeres résztve-
võje a soproni Országos Érem-
mûvészeti Biennálénak, tavaly
Krosnóban mutatkozott be mûvei-
vel, majd a IV. Ars Pannonica ki-
állítássorozatán vettek részt
Karner Lászlóval.

ÚJ MÛVEK A HEVESIBEN
A VITRIN EGYESÜLET TAGJAINAK KIÁLLÍTÁSA

A zalaegerszegi Vitrin Kortárs Képzõ- és Iparmûvészeti Egye-
sület Új mûvek címmel rendezi meg idei elsõ kiállítását március
26-án, csütörtökön, fél 7-kor a Hevesi Sándor Színház emeleti
galériájában. 
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BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK, GARÁZSOK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az

alábbiakban felsorolt bérleményeit:

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 150326.”

A garázsokra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ. 
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900
Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeg-
gel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:

• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.

Pályázatok beadási határideje: 2015. március 25. (szerda) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2015. március 26. (csütörtök) 11.00 óra
Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója. 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2015. március 26-tól
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu internetes portálon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés ese-
tén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül
visszavonhatja.

Cím (Zalaegerszeg)
Helyrajzi

szám
Megnevezés Alapterület Alapár

Fizetendõ

óvadék

Fizetendõ pályázati  biztosíték

(havi bruttó  bérleti díj)

Balatoni u. 3.

(csökkentett induló áron)
2935/A/64 iroda 36,60 m2 720 Ft+ÁFA/m2/hó 66.934 Ft 33.467 Ft

Balatoni u. 3.

(csökkentett induló áron)
2935/A/64 iroda 36,62 m2 720 Ft+ÁFA/m2/hó 66.970 Ft 33.485 Ft

Balatoni u. 3.

(csökkentett induló áron)
2935/A/64 iroda 36,99 m2 720 Ft+ÁFA/m2/hó 67.647 Ft 33.824 Ft

Balatoni u. 3.

(csökkentett induló áron)
2935/A/64 iroda 17,80 m2 720 Ft+ÁFA/m2/hó 32.553 Ft 16.276 Ft

Jókai u. 34/b.

(csökkentett induló áron)
4072/2/A/38 raktár 71 m2 150 Ft+ÁFA/m2/hó 27.051 Ft 13.526 Ft

Kispest u. 3.

(csökkentett induló áron)
4983/21/A/94 raktár 85 m2 200 Ft+ÁFA/m2/hó 43.180 Ft 21.590 Ft

Kispest u. 5.

(csökkentett induló áron)
4983/21/A/95 iroda-mûhely 34 m2 560 Ft+ÁFA/m2/hó 48.362 Ft 24.181 Ft

Kossuth u.55.

(csökkentett induló áron)
3061/A/12 iroda 47 m2 900 Ft+ÁFA/m2/hó 107.442 Ft 53.721 Ft

Landorhegyi u. 28.

(együtt bérelhetõ)

(csökkentett induló áron)

4983/A/26

iroda-mûhely 29 m2 672 Ft+ÁFA/m2/hó

90.526 45.263 Ft

raktár 97 m2 240 Ft+ÁFA/m2/hó

Petõfi u. 20. I. emelet

(csökkentett induló áron)
2275/A/1 iroda, mûhely 17 m2 824 Ft+ÁFA/m2/hó 37.934 Ft 18.967 Ft

Várkör 7.

(csökkentett induló áron)
3625 mûhely 17 m2 824 Ft+ÁFA/m2/hó 35.559 Ft 17.779 Ft

Várkör 7.

(csökkentett induló áron)
3625 raktár 22,5 m2 285 Ft+ÁFA/m2/hó 16.288 Ft 8.144 Ft

Várkör 7.

(csökkentett induló áron)
3625 raktár 9 m2 285 Ft+ÁFA/m2/hó 6.515 Ft 3 258 Ft

Várkör 7.

(csökkentett induló áron)
3625 raktár 9 m2 285 Ft+ÁFA/m2/hó 6.515 Ft 3.258 Ft

Göcseji u. 4–6. 

(csökkentett induló áron)
44/3/A/32 pince 38 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 12.162 Ft 6.081 Ft

Göcseji u. 4–6. 

(csökkentett induló áron)
44/3/A/32 pince 40 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 12.802 Ft 6.401 Ft

Göcseji u. 4–6. 

(csökkentett induló áron)
44/3/A/32 pince 40 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 12.802 Ft 6.401 Ft

Göcseji u. 4–6. 

(csökkentett induló áron)
44/3/A/32 pince 40 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 12.802 Ft 6.401 Ft

Göcseji u. 4–6. 

(csökkentett induló áron)
44/3/A/33 pince 45 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 14.402 Ft 7.201 Ft

Göcseji u. 4–6. 

(csökkentett induló áron)
44/3/A/33 pince 45 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 14.402 Ft 7.201 Ft

Kosztolányi u. 2.

(csökkentett induló áron)
2324/3/A/25 pince 90 m2 171 Ft+ÁFA/m2/hó 39 091 Ft 19.545 Ft

Kosztolányi u. 7.

(csökkentett induló áron)
2316/A/22 pince 100 m2 171 Ft+ÁFA/m2/hó 43.434 Ft 21.717 Ft

Kosztolányi tér 1.

(csökkentett induló áron)
2330/1/A/39 pince 179 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 57.287 Ft 28.644 Ft

Kosztolányi tér 2. C.

(csökkentett induló áron)
2356/A/28 pince 50 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 16.002 Ft 8.001 Ft

Kosztolányi tér 4. B.

(csökkentett induló áron)
2324/2/A/46 pince 93 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 29.764 Ft 14.882 Ft

Kosztolányi tér 4. E.

(csökkentett induló áron)
2324/2/A/47 pince 93 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 29.764 Ft 14.882 Ft

Kosztolányi tér 27.

(csökkentett induló áron)
2357/A/15 pince 66 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 21.123 Ft 10.561 Ft

Kosztolányi tér 29.

(csökkentett induló áron)
2353/A/15 pince 62 m2 126 Ft+ÁFA/m2/hó 19.842 Ft 9.921 Ft

Platán sor 3. A.

(csökkentett induló áron)
4091/A/25 pince 66 m2 90 Ft+ÁFA/m2/hó 15.088 Ft 7.544 Ft

Platán sor 3. B. 

(csökkentett induló áron)
4091/A/26 pince 66 m2 90 Ft+ÁFA/m2/hó 15.088 Ft 7.544 Ft

Platán sor 5. B. 

(csökkentett induló áron)
4090/A/26 pince 69 m2 90 Ft+ÁFA/m2/hó 15.773 Ft 7.887 Ft

Platán sor 7. A-B.

(csökkentett induló áron)
4359/A/20 pince 128 m2 90 Ft+ÁFA/m2/hó 29.261 Ft 14.630 Ft

Széchenyi tér 7.

(csökkentett induló áron)
3151/A/17 pince 26 m2 280 Ft+ÁFA/m2/hó 18.821 Ft 9.411 Ft

Nyár úti garázssor

(csökkentett induló áron)
5030/6 garázs 16 m2 133,50 Ft+ÁFA/m2/hó 5.425 Ft 2.713 Ft

Jókai u. 34/b. alatti 2. sz 4072/2/A/49 garázs 13 m2 364 Ft+ÁFA/m2/hó 12.020 Ft 6.010 Ft

Jókai u. 34/b. alatti 14. sz.

(csökkentett induló áron)
4072/2/A/40 garázs 12 m2 182 Ft+ÁFA/m2/hó 5.547 Ft 2.774 Ft

Jókai u. 34/b. alatti 17. sz 4072/2/A/43 garázs 12 m2 364 Ft+ÁFA/m2/hó 11.094 Ft 5.547 Ft

Kinizsi–Holub u. 27. sz. 1927/32/A/96 garázs 12 m2 455 Ft+ÁFA/m2/hó 13.868 Ft 6.934 Ft

Rákóczi u. 19. 4. sz. 3747 garázs 14 m2 364 Ft+ÁFA/m2/hó 12.944 Ft 6.472 Ft

A ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MÛVELÕDÉSI KÖZPONTJA ÉS

KÖNYVTÁRA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A 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 Csere János tér 5.

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

Nyilvános könyvtári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, informatikus könyvtáros,
• angol nyelvbõl középfokú, C típusú általános nyelvvizsga,

társalgási szintû nyelvtudás,
• informatikus könyvtáros – legalább 1–3 év szakmai tapasz-

talat,
• felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
• felhasználói szintû internetes alkalmazások,
• felhasználói szintû levelezõrendszerek (LotusNotes,

Outlook),
• felhasználói szintû könyvtári integrált rendszer ismerete,

használata,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképes-

ség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• gyakorlott szintû TEXTLIB IKR ismerete.

Elvárt kompetenciák:
• jó szintû pedagógiai képességek,
• kiváló szintû kommunikációs képesség.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jasztrab
Istvánné nyújt, a 06-30/552-1062-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton Jasztrab Istvánné könyvtár intézményegység-
vezetõ részére a erika@zvmkk.hu E-mail címen keresztül
és
személyesen: Jasztrab Istvánné könyvtár intézményegység-ve-
zetõ, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János
tér 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZalaEgerszeG hetilap – 2015. március 17.
• www.zalaegerszeg.hu – 2015. március 13.
• www.zvmkk.hu/konyvtar – 2015. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató könyvtárosasszisztens végzettséggel rendelkezõk
pályázati anyagát is várja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zvmkk.hu
honlapon szerezhet.

VÁROSI BORVERSENY EGERSZEGHEGYEN
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata támoga-

tásával a Vándor Vigadóban – annak 20 éves fennállásának
alkalmából – újból megrendezik a város közigazgatási terüle-
téhez tartozó szõlõkben termelt borok versenyét, melyek kö-
zül szakértõ zsûri választja majd ki a legjobb borokat. 

A szakértõk remélik, hogy az elmúlt évben termelt jó minõségû
szõlõkbõl, a gondos kezelés nyomán jó illatú, tiszta és zamatos
borok kerülnek a borbírálói bizottság asztalára.

Az egyes borminták értékelésének eredményérõl oklevél készül.

Nevezés módja, feltételei:
A város közigazgatási területén termelt borokkal lehet nevezni. 
A bormintákat 1 db felcímkézett és lezárt üvegpalackban lehet a

Vándor Vigadóban a borbírálat napjáig, március 25-ig leadni,
naponta 12.00–22.00 óra között. 

A borbírálat 2015. március 25-én 16.00 órakor kezdõdik.

Nevezési díj:
Egy fehér- és egy vörösborminta versenyzõnként 400–400 Ft.

Az átvett mintákat a Vándor Vigadóban szakszerûen tárolják.

Eredményhirdetés:
A mûsorral egybekötött ünnepélyes eredményhirdetésre 2015.

március 28-án 16.00 órakor kerül sor a verseny színhelyén.
Az okleveleket átadja Balaicz Zoltán polgármester.

Minden szõlõsgazdát és érdeklõdõt ezúton is szeretettel
várnak a szervezõk.
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– A kilenchetes felkészülés
során éppen a végén adódtak
gondok a csapatnál…

– Alapemberek hiányoznak,
Kerkai Dóra Angliában van szak-
mai gyakorlaton, Végh Renátára
mûtét vár, Szabó Réka és Góczán
Kitti pedig sérült – sorolja a hiány-
zókat Kostorják Zsolt, a csapat
edzõje. – Jó lett volna komplett
csapattal Gyõrben pályára lépni,
de mindig az a legjobb csapat,
amelyik pályára lép. Õsszel is több
problémával kellett megküzde-
nünk. Amatõr csapat lévén a lá-
nyoknak elsõ a munkahely, a tanu-
lás, utána jöhet a foci. Õsszel sike-
rült összehangolnunk a dolgokat.
Bízom benne, tavasszal sem lesz
másképp.

– Az élcsoport csapatai szá-
mára duplán fontos az egymás
elleni eredmény. Az elsõ három
együttes viszi magával az ered-
ményeket a felsõházi ráját-
szásra...

– A Nyugati és a Keleti csoport
elsõ három helyezettje kerül a rá-
játszásba. A rangadók duplán fon-
tosak, jó lenne minél több ponttal
kezdeni a rájátszást. A mögöttünk
lévõkre is figyelni kell, mivel a Pé-
csi MFC vagy a Videoton elleni
eredmények közül egyiket ma-
gunkkal visszük. A sorsolás sze-
szélye folytán mindkét csapat
Egerszegre jön, hazai környezet-
ben nyernünk kell ellenük. A felké-
szülésünket sikeresnek tartom.
Három edzõmérkõzést játszot-
tunk, igaz, nem gyõztünk, de nem
az eredmény volt a fontos, hanem
a taktika gyakorlása. Egy új táma-

dó, Szollár Bernadett érkezett Ka-
nizsáról. Hogy megfelelõ legyen a
létszámunk, a keretet az U–17-es
csapat tehetséges játékosaival töl-
töttük fel. 

– Melyek a tavaszi tervek?
– Elsõ lépcsõben az NB II-es

bajnokságot szeretnénk megnyer-
ni. Távolabbra nem tekintünk. Sõt,

mindig a soron következõ forduló-
ra koncentrálunk. Õsszel is így
dolgoztunk, sikerrel. A felsõházi
rájátszásnak minden bizonnyal

tagja leszünk. A rájátszás végén
az elsõ helyezett automatikusan
feljut az élvonalba, a második he-
lyezett osztályozót játszik az NB I
7. helyezettjével. Gyakorlatilag két
esélyünk lehet a feljutásra, de még
ettõl messze vagyunk. Elõször
még jön a tavaszi idény az NB II
Nyugati csoportjában.

MINDIG A KÖVETKEZÕ FORDULÓ A LEGFONTOSABB
TAVASZVÁRÁS A ZTE FC NÕI CSAPATÁNÁL

A bajnokság tavaszi elsõ fordulójában szabadnapos volt a ZTE
FC nõi labdarúgócsapata. A másodikban viszont rangadóval
kezd, legnagyobb riválisa, a Gyõri ETO otthonában.

Teljesítményének értékét nö-
veli, hogy országos mezeifutó-

bajnokságon nagyon régen nyert
már érmet zalaegerszegi atléta.

OTT BENJAMIN
EZÜSTÉRMES A MEZEI OB-N

– Az idei évben a magyar kor-
osztályos bajnokságon szeretnénk
ismét jól szerepelni. Mellette re-
mélhetõen egyesületünk legjobbja-
ira világversenyek is várnak – vá-
zolta az idei terveket Horváth Csa-
ba. – Bakuban rendezik meg az
Európai Ifjúsági Játékokat, amelyet
kétévente bonyolítanak le, s
amelyre Matyasovszky Dalmának
van esélye kijutni. Idén lesz felnõtt-
világbajnokság Kazanyban, Sze-
keres Dorina kerülhet be a magyar
csapatba. Az ifjúsági világbajnok-
ságot szeptemberben Szingapúr-
ban tartják meg, ide Matyasovszky
Dalmának van esélye kijutni. 

– Hogyan lehetnek résztve-
võk az egerszegi úszók?

– Bizonyos szinteket kell telje-
síteniük a versenyek során. Az if-
júságiaknál a ranglista elsõ hat he-
lyezettje határozza meg az idõt. A
felnõtteknél az elsõ tíz helyezett
adja a színtidõt, itt van A és B ka-
tegória. A nyári felkészülés során
kell versenyzõinknek teljesíteni a
meghatározott idõket.

– Történt valamilyen válto-
zás a klub életében? A menõk
közül van-e olyan, aki abba-
hagyta a versenyzést?

– Dudar Kata és Szabados Ré-
ka felhagyott a versenyszerû
úszással. A két volt sportolónk a
tanulást helyezte elõtérbe. Tudo-
másul vettük döntésüket. Szeren-
csére nem kell utánpótlásgondok-
kal küzdenünk. Helyükre lépnek a
fiatalok.

– Kik maradtak a húzóembe-
rek közül?

– A már említettek mellett Len-
gyel Anna, aki szintén az USA-ban
tanul. Szekeres Dorina idén nyá-
ron végez. Nem tudjuk, hogy a
nyár után folytatja-e úszópályafu-
tását? Lengyel Anna jelezte fe-
lénk, hogy folytatja az úszást, ha-
zatérve az Amerikai Egyesült Álla-
mokból nálunk készül. A nyílt vízi
világkupán 10 kilométeren indul,

és rajthoz áll a magyar bajnoksá-
gon is.

– Az utánpótlásnál, mely kor-
osztályban vannak tehetségeik?

– A serdülõ és gyermek kor-
osztályban lévõk már idén meg-

villanthatják magukat. Érdekes
módon eddig mindig a lányok vol-
tak tehetségesebbek, most vi-
szont – nem akarom elkiabálni –
a fiúk mintha ügyesebbek lenné-
nek. 

– Hallani fejlesztésekrõl?
– Ígéret van rá, hogy megépül

egy tanmedence. A kinti 50 méte-
res a tervek szerint 10 sávosra bõ-
vülne, és fedett lenne. Remélem, a
tervek rövidesen valóssággá vál-
nak. Az említett fejlesztések óriási
lökést adnának klubunknak. Min-
den téren helyben tudnánk ké-
szülni.

– A versenyeken való részvé-
telhez pénz szükséges. Mennyi-
re alakult már ki az idei költség-
vetésük?

– Március végére, április elejé-
re tisztázódhat, hogy mennyibõl
gazdálkodhatunk. Az önkormány-
zat ígéretét bírjuk, hogy teljes
mellszélességgel támogatják a
klubot. Hogy ez forintban mit je-
lent, meglátjuk. A névadó szpon-
zorunk is kitart mellettünk. Már ta-

valy is kaptunk, és az idén is ka-
punk támogatást a Magyar Úszó-
szövetségtõl. A tavalyi 13 millió fo-
rintot a fedett uszoda korszerûsíté-
sére fordítottuk. Többek között a
világítás újult meg ebbõl az
összegbõl. A felújítások nem csak
a klubunkat szolgálják, hanem az
úszást kedvelõkét is. Az elmúlt
esztendõben is kijöttünk a költség-
vetésünkbõl, idén sem lesz más-
ként. Nyilván a több pénz jól jön-
ne. 

– A már felsorolt három ver-

senyzõ mellett kitõl várnak jó
eredményeket?

– Büky Erdõs Norberttõl, Szabó
Rajmundtól és Betlehem Dávidtól.
Korosztályukban az ob-n ott lehet-
nek a dobogó környékén, vagy fel-
állhatnak rá. A Magyar Úszószö-
vetségnek van egy utánpótlás-ne-
velõ programja, amely a „Jövõ baj-
nokai” címre hallgat. Ebbe a prog-
ramba öt egerszegi úszó került be,
ez a nálunk folyó munka elisme-
rése.

ÖTEN A „JÖVÕ BAJNOKAI” KÖZÖTT
VANNAK, AKIK A TÁVOZÓK HELYÉRE LÉPNEK

Zalaegerszeg sportéletében jelentõs szerepet töltenek be az
úszók. Az EuropTec Zalavíz ZÚK sportolói  évrõl évre szállítják a
jó eredményeket. Teljesítményük azért is figyelemre méltó, mert a
magyar úszósport ott van a  világ élvonalában, és a válogatottba
bekerülni egy szerény körülmények között dolgozó klubból  kivá-
ló teljesítményének mondható. Az idei tervekrõl, elképzelésekrõl
Horváth Csaba vezetõedzõt kérdeztük. 

Fairium Jászberényi KSE–Zalakerámia ZTE KK
83-72 (23-20, 18-17, 29-20, 13-15)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, alsóház középszakasz. Jász-
berény, 500 nézõ.

CMB Cargo UNI Gyõr–ZTE NKK 74-70 (10-15, 30-21, 11-17, 23-17)
Magyar Kupa nõi kosárlabda-mérkõzés a 4 közé jutásért. Gyõr,

400 nézõ. 

Szeged 2011 Grosics Akadémia–ZTE FC
3-0 (3-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Gyula, 300 nézõ.

Gyõri ETO FC–ZTE FC 4-0 (1-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Gyõr, 50 nézõ.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

* * *
Az úszók diákolimpiáját Gyõr-

ben rendezték meg, az EuropTec
ZÚK sportolói ezúttal az iskoláik
színeiben versenyeztek.

Az egerszegiek jobb eredmé-
nyei:

V–VI. korcsoport, A kategória.
Lányok. 100 m hát: 1. Matya-
sovszky Dalma (Mindszenty)
1:08,10. 100 m pillangó: 7. Matya-
sovszky Dalma 1:08,10. Fiúk. 100
m hát: 7. Szabó Rajmund (Zrínyi)
1:03,02. III. kcs., A kategória. 100
m pillangó: 8. Betlehem Dávid
(Öveges) 1:10,42.

IV. kcs., A kategória. 100 m hát:
4. Büky Erdõs Norbert (Kölcsey)
1:03,22. 100 m pillangó: 5. Büky
Erdõs Norbert 1:02,63.

* * *
Szombathelyen, a Nyugat-du-

nántúli Régiós Bajnokság I. fordu-
lójában az egerszegi úszók 10
arany- és 1 bronzérmet szereztek.

Eredmények:
Lányok. 1500 m gyors, A kate-

gória: 1. Matyasovszky Dalma
17:45,13, 3. Büky Erdõs Rozita
19:25,76. B kategória: 1. Betlehem
Dorka 19:16,14. 200 m hát. A ka-
tegória: 1. Matyasovszky Dalma
2:21,44.

Fiúk. 1500 m, C kategória: 1.
Betlehem Dávid 18:37,82. 400 m
gyors. D kategória: 1. Molnár Noel
3:50,81. 100 m gyors. D kategória:
1. Molnár Noel 1:16,14. 200 m hát,
C kategória: 1. Betlehem Dávid
2:34,22. 100 m mell, D kategória:
1. Horváth Iván 1:41,75. 100 m
hát, D kategória: 1. Molnár Noel
1:26,21. 200 m vegyes, D kategó-
ria: 1. Molnár Noel 3:06,90.

Az országos mezeifutó-bajnokságon Ott Benjamin (edzõje
Góczán István), a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club 18
éves válogatott atlétája az ifjúsági férfiak 6 km-es távján jó haj-
rával másodikként ért célba.

ÚSZÓEREDMÉNYEK
A fogyatékkal élõ úszók diákolimpiai regionális speciális talál-

kozóján Debrecenben Gaál Levente (edzõ: Horváth Tamás) 50
méter gyorson és 50 méteres mellen egyaránt aranyérmet szer-
zett. Eredménye 0:35,22 illetve 0:42,42 mp.

A jövõ bajnokai programba 5 egerszegi is bekerült.



8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

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

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!
KEGYELETI SZOLGÁLAT

VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

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

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. március 26., április 30.

Kék zsák: 2015. március 27., április 24.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Meghívó
ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET

ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT

2015. MÁRCIUS 25-ÉN (SZERDÁN) 16.30 ÓRAKOR TARTJUK

AZ ÁNTSZ  I. EMELETI KÖNYVTÁRTERMÉBEN.
(ZALAEGERSZEG, GÖCSEJI ÚT. 24. SZÁM ALATT)

Téma: Allergiás betegségek.
Elõadó: dr. Vecsey Zsuzsanna fõorvos

allergológus, tüdõgyógyász, kardiológus                       

Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.

Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat, hozzátartozóikat
és kedves vendégeinket!


