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KÉSZÜL AZ ÚJ PANCSOLÓ

 Az elmúlt hetekben megkezdõdött a belvárosi strand új
gyermekmedencéjének építése,
illetve a pancsoló környezetének rekonstrukciója. Mint arról
már lapunkban korábban beszámoltunk, az önkormányzat
 Zalaegerszeg önkormányzata a megyeszékhelyen mûködõ na- szeretné felújítatni a 2011 óta
gyobb cégek, illetve a majdani befektetõk segítése mellett a váüresen álló egykori Városi
rosban székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ mikro-, kis- és
Strandot. A közgyûlés idén arközépvállalkozások támogatását is fontosnak tartja.
ról döntött, hogy elsõ körben a
fiatal családoknak, kisgyermeEnnek érdekében hozta létre viselõ a magyar gazdaság napok- kes szülõknek kedveznek a
azt az egyedülálló önkormányzati ban nyilvánosságra hozott múlt évi pancsoló megújításával.
kamattámogatási rendszert, mely- adatairól szólt. Szemben az elõrenek indulásáról az elmúlt héten jelzésekkel a költségvetési hiány – pP –
együttmûködési megállapodást ír- 2,6 százalékos volt, a gazdasági
A mostani építkezés helytörtétak alá – sajtótájékoztató kereté- növekedés pedig 3 százalék felett
ben – a Zala Megyei Vállalkozás- alakult. A munkanélküliségi ráta 4 neti szempontból is érdekes, hifejlesztési Alapítvánnyal. Az ese- százalék alatt van – sorolta a kép- szen a strandot hatvan évvel ezelõtt, 1955-ben kezdték építeni az
Ady és a Göcseji utca sarkán lévõ
területen, mely korábban a város
temetõje volt. Egy 1955-ös áprilisi
újságcikkbõl az derül ki, hogy akkor már látszódtak a kabinsor
alapjai, épült a szennyvízderítõ és
a nagymedence. Az utcáról látható
volt egy kör alakú mélyedés, amibe bazaltkövet hordtak épp a munkások – ekkor alapozták a gyermekmedencét.
A strand területén most ismét
egy kör alakú mélyedést láthatunk,
hiszen ismét gyermekmedence
épül…
Az elsõ ütem felújítási terveit az
Arch Indeco Kft. végzi. László IldiA felújítás látványtervei. Tervezõ László Ildikó.
kó okleveles építészmérnök, a cég
vezetõje lapunkat arról tájékoztat- pont, hogy biztonságos, baba- és kerüljön kialakításra. Az egykori medence közepére a strand eddigi
Nagy András, Doucha Ferenc és Balaicz Zoltán.
ta, hogy az új pancsoló tervezésé- gyermekbarát, ugyanakkor él- pancsoló helyén egy új, a kor szín- szimbólumaként számon tartott Viményen részt vett Glattfelder Béla, viselõ. Az együttmûködés kereté- nél az volt az elsõdleges szem- ményelemekben gazdag medence vonalának és a hatályos jogsza- zafogó-szobor. Az alkotás – mea Nemzetgazdasági Minisztérium ben az önkormányzat öt éven át
bályoknak megfelelõ, feszített víz- lyet Boldogfai Farkas Sándor
gazdaságszabályozásért felelõs 10 millió forintot nyújt a Zala Metükrös, fertõtlenített vízzel töltött szobrászmûvész készített – 1958államtitkára, aki példaértékûnek gyei Vállalkozásfejlesztési Alapítmedence létesül. A vízfelülete 200 ban került a pancsoló középpontnevezte a támogatási programot. vány által kezelt kamattámogatási
négyzetméter lesz, a mélysége jába, egy magas posztamensre. A
Mint fogalmazott, hasonló nincs alapnak. A kamattámogatást az
pedig 0–50 centiméter. Ez azt je- tervezõ szerint ez a szobor – bár
még Magyarországon, és reméli, alapítvány nyújtja közvetlenül a
lenti, hogy nullától nyolcéves korig kétségkívül fontos városképi
többen fogják követni a zalaeger- vállalkozók, részére.
tudják kihasználni a gyermekek a szempontból – ma már nem felel
szegi modellt. Egy 0,9 százalékos
Balaicz Zoltán polgármester utalt
fürdõ adottságait.
meg a mûszaki és biztonsági elõkamat lélektani határt is áttör, mert az északi ipari parkban megvalósuA medence élményelemekben írásoknak. A talapzata sarkos, lépa hitelfelvevõ tulajdonképpen ka- ló beruházások hatásairól, melynek
is gazdag lesz: középen egy hem- csõszerû, ami balesetveszélyes. A
matmentesen jut beruházási for- következtében több száz munkapergõszigeten ül majd egy bohóc, szobor stílusa és hangulata pedig
ráshoz.
hely jön létre a közeljövõben.
akinek a sapkájából víz spriccel. A a mai gyerekek számára már nem
Vigh László országgyûlési kép(Folytatás a 3. oldalon.)
szigetrõl pedig kisméretû csúszdá- élményszerû.
kon és lejtõkön csobbanhatnak a
A városképileg és esztétikailag
vízbe a gyerekek. De vizes „ka- értékes szobrot ugyanakkor a terpuk” és egy „süninek” becézett, vi- vezõ mindenképpen szerette volzet lövellõ gömb is színesíti majd a na „átmenteni”, és összhangba
kínálatot.
hozni az új fürdõ hangulatával.
A Vizafogó a pancsoló mögé kerül.
Nem kerül vissza ugyanakkor a
(Folytatás a 3. oldalon.)

PÉLDAÉRTÉKÛ KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAM

HARMINCÉVES A ZTV
ÜNNEPELT A VÁROSI TELEVÍZIÓ

 Kétnapos ünnepi megemlékezést tartott a Zalaegerszegi Városi
Televízió fennállásának 30. évfordulóján. Március 31-én a
Keresztury VMK-ban (ahonnan az elsõ adások indultak) televíziótörténeti kiállítás nyílt, amely az elmúlt 30 év eszközeibõl és fotóiból mutat be válogatást.
Szemes Béla, a televízió egykori stúdióvezetõje és dr. Gyimesi
Endre volt polgármester, országgyûlési képviselõ idézte fel az
1985-ben létrejött városi tévé indulásának körülményeit, megemlékezve dr. Kováts Flórián ötletgazdáról, aki akkoriban a VMK igazgatója volt, és Teleki Sáriról, az elsõ fõszerkesztõrõl. Elhangzott: a
televízió a lakosság jobb tájékoz-

tatása érdekében jött létre és 42
vállalat, illetve cég adta össze az
induláshoz szükséges forrást.
Másnap a ZTV stúdiójában folytatódott a születésnapi parti, ahol a
vendégek, egykori tévések és közéleti személyiségek elevenítették
fel az elmúlt évtizedeket. Köszöntõt mondott Balaicz Zoltán polgármester, pohárköszöntõt pedig Vigh
László országgyûlési képviselõ.

Felvételünkön: Frauenhoffer Márta, Szemes Béla és dr. Gyimesi Endre.
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Kitekintõ

KISKAKAS A JÁTSZÓTÉREN ZALAEGERSZEG AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON
A GRIFF BÁBSZÍNHÁZ ÚJABB PREMIERJE

 A „Kiskakas gyémánt félkrajcárja” címû mesejátékra várják
a legkisebbeket a Griff Bábszínházba. A népmesét napjainkba
ágyazta, s a történet keretét
egy játszótérre helyezte Tóth
Réka Ágnes dramaturg és Halasi Dániel rendezõ. A Basa szerepében Tímár Zoltán bábszínész debütál Zalaegerszegen.
Premier április 10-én.
– B. K. –
– A gyerekkorban aktuális probléma elvenni olyant, ami a másé.
Erre a reakció, hogy valaki befogja a száját, vagy kiáll magáért. Ez
utóbbit meséli el a darab. Az eredeti történetet követve, de egy vagány kisfiú is megformálva –
mondta Halasi Dániel rendezõ. –
Az elõkép egy játszótér, ahol gyakran megy a harc a hintáért, ahol ki
lehet engedni a gõzt. Remélhetõleg érteni fogják a gyerekek a váltást, biztosan tudnak azonosulni a
problémával.
– A pénz kontra bátorságról is
szól a mese. A gyerekek igazság-

érzetében bízunk, és ennek megfelelõen spontán reagálásokban –
tette hozzá Tóth Réka Ágnes. – A
darabban végig megvan a csikicsuki, a bábok mögött szándékosan láthatóak lesznek a játszók.
Vendégszínészként debütál Tímár Zoltán, aki jelenleg még a
kecskeméti Ciróka Bábszínház
tagja, de a következõ évadtól már
a zalaegerszegi csapatot erõsíti.

PANNON TUDÁSPARK

EGYÜTTMÛKÖDÉS A KUTATÁS-FEJLESZTÉSÉRT

Fotó: Seres Péter

 Újabb sikeres, közös pályázatról számolhatunk be, ugyanis 633
millió forintos költségvetéssel elindult a „A Pannon Növekedési
Zóna tudástranszfer tevékenységének fejlesztése a felsõoktatási,
az önkormányzati és az ipari szféra együttmûködésében” címû
projekt.
A beharangozó veszprémi sajtótájékoztatón részt vett dr. Palkovics László felsõoktatásért felelõs államtitkár, dr. Friedler Ferenc,
a Pannon Egyetem rektora, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Porga Gyula, Veszprém
polgármestere és Dénes Sándor,
Nagykanizsa polgármestere. A
projekt célja, hogy a Pannon
Egyetem, Zalaegerszeg, Veszprém és Nagykanizsa, valamint az
ipari szféra együttmûködése révén
a környezetipar és energetika, az
informatika és elektronika, valamint a gépipar területén tudás-intenzív, hozzáadott értékkel rendelkezõ termékek és szolgáltatások
jöjjenek létre. A résztvevõk feladata a kutatási-fejlesztési projektgenerálás, valamint a hasznosítás
hatékonyságának javítása, az ipari beruházásokhoz szükséges környezet fejlesztése.
A Pannon Tudás Park fejlesztésével a térségben jelen lévõ felsõoktatási, önkormányzati és vállalati kapacitásokra épülõ együttmûködés jön létre, az innováció
területén a civil szereplõk bevonásával a négyes egység (quadruple helix) modell jegyében. A
projekt hosszú távon hozzájárul,
hogy a térség Magyarország ki-

emelkedõ kutatási-fejlesztési kapacitásokat koncentráló, a vállalkozások betelepülését ösztönzõ
tudásrégiójává nõje ki magát,
multiplikátor hatást gyakorolva a
régió gazdasági versenyképességének növelésére.

– Mivel bábszínészek kevesen
vagyunk, ismerjük egymást, átjárunk egymás elõadásait megnézni. Ezért tudtam, hova jövök. A
darab szépen megírt, jól végigvitt.
Nem elõször játszom negatív szerepet az alkatomnál fogva. A pozitív megérzéséhez kell a negatív
is, s ha jól játszom, remélem a végén én is kapok tapsot. Várom az
új évadot, én is megújulok, nagy
bennem a lendület. A várost is
már körbejártam, s bár én jobban
szeretem Kecskemét barokk épületeit, Zalaegerszegen is sok gyönyörû helyet találtam már.
A háromszereplõs darabban
Báthory-Szolnok Ágnes a Kakast, Szilinyi Arnold a mesélõt
alakítja.
Egyéb hírrõl is tájékoztatott
Szûcs István igazgató. Április végén Sepsiszentgyörgyre utazik a
társulat 11 tagja, a hagyományos
Szent György-napok rendezvényre az ottani Cimborák bábcsoport
meghívására. A Szélszabadító és
a Ládafia darabbal állnak több alkalommal a vegyes korosztályú
közönség elé. Ezért április 27. és
május 2. között szünetelnek a zalaegerszegi elõadások.

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

EZER LÁTOGATÓT KÉRDEZTEK ZALÁRÓL

 Zalaegerszeg is bemutatkozott Magyarország legnagyobb
turisztikai seregszemléjén, az
Utazás – 2015 kiállításon, melyet
február utolsó napjaiban rendeztek meg Budapesten. A négynapos rendezvényen „Megannyi
élmény Zalaegerszegen” szlogennel népszerûsítették a zalai
megyeszékhelyt. A szakkiállítást
mintegy 48 ezren keresték fel.
A kiállítás tapasztalatairól sorsolással egybekötött sajtótájékoztató
keretében számolt be Balaicz Zoltán polgármester, Pereszteginé
Szabó Júlia, a Tourinform-iroda vezetõje és Bogár Beáta nemzetközi
és idegenforgalmi szakreferens.
Zalaegerszeg különálló standdal
várta a látogatókat, és ezer embertõl érdeklõdtek kérdõív segítségével a zalai, zalaegerszegi turisztikai
kínálatról: vagyis, hogy mi jut
eszükbe a városról, milyen nevezetességeket ismernek. A Tourinformiroda munkatársai felhívták figyelmet a kulturális, építészeti és szellemi örökségre, valamint tájékoztatót adtak arról, mit érdemes felkeresni, ha valaki Zalaegerszegen
szeretne eltölteni néhány napot.

Balaicz Zoltán a megújuló idegenforgalmi koncepció fontosságáról szólt. Mint fogalmazott, túlzottan egyoldalú volt ez idáig, mivel csak az AquaCityre koncentrált. A polgármester szerint a vízi
élménypark mellett szerepet kell
kapnia az új koncepcióban számos egyéb hagyománnyal rendelkezõ göcseji kínálatnak is, hogy
még több turista látogasson a zalai megyeszékhelyre. Példaképpen említette egy vadgasztronómiai fesztivál létrehozását, a skan-

zen megújítását és a városi strand
közelgõ nyitását is. Ez utóbbi kettõ
európai uniós finanszírozásból valósulna meg.
A kérdõívet kitöltõk közül az
idei sorsoláson a fõdíjat nyert turista egy hosszú hétvégét tölthet el
a Piccolo panzióban. A díjat a vendéglõ tulajdonosa ajánlotta fel.
Ezenkívül sorsolásra került még 3
darab ajándékcsomag és kétszer
két fõ részére ingyenes belépõ az
AquaCitybe. A nyertesek két kivétellel budapesti lakosok.

EBZÁRLAT
DRAMATIKUS NEVELÉS ÁPRILISBAN

 A gyermek- és ifjúsági színházi világnap (március 20.) és a
színházi világnap (március 27.) adja a keretét a „dramatikus nevelés hete” programsorozatnak. Az országosan meghirdetett,
száz rendezvényt magába foglaló eseményhez a zalaegerszegi
Petõfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
is csatlakozott.
b. k.
A drámapedagógiát elõtérbe
helyezõ rendezvény nyitánya tükör- és drámajátékok voltak, melyek több osztálynyi gyereket
mozgattak meg. De a hét során
rendhagyó osztályfõnöki órákra is
sor kerül. Kocsis Eszter magyartanárnõ, a program szervezõje elmondta, több éve szerepel az iskola tantervében többek között az
élményalapú, cselekvésen keresztüli tanítás, a kommunikáció
és a társas kapcsolatok fejlesztése. Ezt segítik a drámaórák, ahol
különbözõ tevékenységek során
dramatikus és színházi kifejezésformákkal ismerkedhetnek a tanulók. Ezenkívül az olvasás-, magyar- és osztályfõnöki órák egyaránt felhasználják a dramatikus
nevelésben rejlõ lehetõségeket,
és az ünnepi mûsorokra való fel-

készülés során is nagy hasznát
veszik.
A petõfis rendezvények, melyek fõvédnöke Kiss Ernõ Soós
Imre- és Jászai Mari-díjas színmûvész, fõként az ötödik osztályos
tanulókat szólítják meg.

FÉRFI
BETEGÁPOLÓT
KERESÜNK
IDÕS BETEGHEZ
ÉRDEKLÕDNI:
92/314-215 • 92/313-956

 Zalaegerszeg MJV jegyzõje Zalaegerszeg közigazgatási területén 2015. április 5. napjától ebzárlatot és
legeltetési tilalmat rendel
el.
A zárlat feloldásának ideje:
2015. április 25.
A zárlat elrendelésének
oka: a rókák veszettség elleni
immunizációja. A vakcina kiszórása repülõgéprõl történik.
Értesítjük az ebtartókat,
hogy a zárlat feloldásáig tilos
az ebeket szabadon, póráz
nélkül sétáltatni, felügyelet
nélkül hagyni, lakott terület
határától számított 100 méteres távolságon kívül futtatni!
Tilos a háziállatok (kérõdzõk) legeltetése a lakott
területen kívüli legelõkön!

ZALAI KÉZMÛVES KINCSEK

KÉRETLEN CSATORNATISZTÍTÓK JÁRNAK A MEGYÉBEN
A ZALAVÍZ ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA
 Már többször visszatérõ probléma jelentkezett ismételten szolgáltatási területünkön. Értesítést kaptunk, hogy egy vállalkozás
munkatársai csatornatisztítási ajánlattal keresik meg a helyi vállalkozókat és magánszemélyeket. Ajánlatuk szerint számla ellenében kitisztítják a közterületen illetve belsõ hálózaton lévõ csatornabekötést, hogy megakadályozzák a késõbbi dugulást.
Felhívjuk a lakosság és a vállalkozások figyelmét, hogy ne dõljenek be a csatornatisztítási ajánlatnak, ne fizessenek olyan szolgáltatásért, ami ingyenes. Tudni
kell, hogy közterületen a Zalavíz
Zrt. a csatornatisztítást térítésmentesen végzi. Ha Ön dugulást
tapasztal, hívja a Zalavíz Zrt. hibabejelentõ telefonszámát (+3680/202-178), a csatornatisztítá-

sért Önnek nem kell számlát fizetni.
Belsõ hálózati dugulás esetén
is kedvezõ áron végezzük el a
szolgáltatást.
Biztonságuk érdekében kérjük, ha azzal keresik meg Önöket, hogy csatornát szeretnének
tisztítani, ellenõrizzék, honnan
érkeztek, mennyibe kerül a munka elvégzése. Amennyiben indo-

kolt, javasoljuk a rendõrség értesítését.
A Zalavíz Zrt. nem kezdeményezi belsõ hálózaton a tisztítást,
csak az Önök bejelentése alapján végezzük el. Csatornatisztítóinkon láthatja a Zalavíz-matricát, munkatársaink Zalavíz-emblémás munkaruhát viselnek, és
fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amelyek hitelességérõl a
Zalavíz Zrt. központi telefonszámán (92/500-300) meggyõzõdhetnek. Társaságunk továbbá a
helyszínen semmilyen esetben
sem állít ki készpénzes számlát.
Ne engedjék, hogy feleslegesen fizettessenek Önökkel!

Fotó: Seres Péter

Kézmûves- és népmûvészeti bolt nyílt a Széchenyi tér 3–5.
szám alatt, ahol az elmúlt években is hasonló tárgyakat lehetett vásárolni. Az ünnepélyes megnyitón Tolvaj Márta alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta: az üzlet megnyitását a zalai kézmûvesek és népmûvészek termékeinek egy helyen történõ bemutatása és a hagyományok õrzése ihlette.
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Aktuális

NAPPALI KÓRHÁZ KÉSZÜL AZ ÚJ PANCSOLÓ

A PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLYON VIZAFOGÓ A MEDENCE MÖGÖTT – NYITÁS JÚLIUS ELEJÉN

 A zalaegerszegi megyei kórház pózvai telephelyén nappali ellátást lehetõvé tevõ kórházi részleget hoznak létre a pszichiátriai
osztályon. A beruházás 280 millió forintból valósul meg, a kivitelezõi szerzõdést sajtótájékoztató keretében írta alá dr. Halász
Gabriella fõigazgató és Peresztegi Imre, a ZÁÉV vezérigazgatója.
Az eseményen részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ.

Peresztegi Imre, dr. Halász Gabriella, dr. Sipos Zsófia.

Elhangzott: a pszichiátriai rehabilitáció fejlesztését, korszerûbb
ellátási lehetõségek megteremtését szolgálja a beruházás. A fõigazgató hozzátette: az újszerû
„nappali kórház” kialakítása olyan
forma a pszichiátriai betegek számára, amelyre Magyarországon
csak néhány helyen van példa. Az
50 fõ ellátására alkalmas új intézmény, mint mûködési modell a közösségi rehabilitáció elvei szerint
mûködik majd 8 órás ellátással és
kórházi ágy elfoglalása nélkül biztosít gyógykezelést. A páciensek
naponta otthonról járnak be, így
nem lesznek kiszakítva a megszokott otthoni környezetbõl. Ezzel a
fejlesztéssel egy komplex rehabilitációs egység valósul meg a pszichiátrián.
Vigh László jelezte: a fejlesztési projektet, melynek keretében
176 milliót nyert el a zalaegerszegi kórház, a kormány kiegészítette
283 millió forintra. Az országgyûlési képviselõ reményét fejezte ki,
hogy a zalai egészségügyi intézmény a régió egyik legjobb kórháza lesz. Bízik abban, hogy a korszerûsítési munkálatokat a kivitelezõ határidõre, június 30-ig befejezi.
Peresztegi Imre elmondta: a
munkálatok három épületet érintenek a pózvai telephelyen. A pszichiátria épületét, amely 1975-ben
épült, és meglehetõsen leromlott
mûszaki állapotban van, itt kicserélik a nyílászárókat, korszerûsítik

az energetikai rendszert és a homlokzatszigetelést, továbbá a tetõzetet, illetve átépítik a belsõ tereket, és modernizálják a vizesblokkokat. A projekt keretében megújul
a szemészet épülete is. Renoválják a jelenlegi foglalkoztató épületét, illetve az üvegházat úgy építik
át, hogy abban 200 négyzetméteres nappali terápiás foglalkozásokat lehessen tartani. A ZÁÉV vezérigazgatója hozzátette: négy hónapon belül végeznek a munkálatokkal.
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Az este folyamán a muzsikálás
mellett játékokkal,
igény szerint dal- és
tánctanítással múlatjuk az idõt.

ÜLTESSEN ÉS PÁLYÁZZON!
KERESIK AZ ORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJÉT

 Negyedik alkalommal hirdették meg „A legszebb konyhakertek
– Magyarország legszebb konyhakertje” címû országos pályázatot, melyet annak idején Karcag város indított útjára. A program
célja, hogy ösztönözzék a lakosságot, hogy udvarukon, kertjükben vagy akár erkélyükön is egészséges, vegyszermentes konyhakerti növényeket, fûszernövényeket termeljenek.

– pet –

Zoltán polgármester egy helyi család vakaroshegyi kertjében hirdet2015-ben több mint kétszáz vá- te meg hivatalosan is a pályázatot;
ros csatlakozott a programhoz, biztatva minden zalaegerszegi
köztük Zalaegerszeg is. Balaicz kerttulajdonost, hogy jelentkezzen

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Vizafogó ezért a medence
tengelyében maradva a pancsoló
mögé kerül, szemben az Ady utcai
bejárattal. Így kívülrõl is látható
marad, a világítást pedig egy különleges éjszakai súrolófénnyel
oldják meg. A strandolók számára
is egy központi elem lesz a szobor,
hiszen mögötte árnyékos, lombos
fák, mellette pedig padok kapnak
helyet.
A pancsolóval együtt megújul
és akadálymentessé válik a strand
Ady utcai bejárata. Kialakításra kerül egy férfivécéblokk, valamint egy
szintén akadálymentes, pelenkázásra is alkalmas nõi részleg. A
medence környezete új, térköves
burkolatot kap, szomszédságában
pedig mobil öltözõkabinok kerülnek kialakításra. A felújítás során
rendezik a strandkert zöldfelületét
is. A rekonstrukcióra 55 millió forint
áll rendelkezésre, nyitás június végén, július elején várható.
A Vizafogó szobrának áthelyezését élénk figyelemmel kíséri a
közvélemény. A Facebookra feltöltött látványtervekhez városvédõk,
építészek és muzeológusok is
hozzászóltak. Lapunk megkereste
Czeglédy Andrást, a Zalaegersze-

sét. Az elnök szerint épp a medence közepén magasan álló szobor
határozta meg az egész strand
összképét, sõt még a környezõ utcákét is. Lehet, hogy a ma divatos
látványelemek sorába valóban
nem illeszthetõ be, de olyan jogszabály szerinte nincsen, ami tiltaná, hogy a medence középpontjában maradhasson.
Építészként pedig
úgy látja, hogy a balesetveszély elhárítható lenne, ha a
szögletes talapzatot
henger alakúra cserélnék.
Czeglédy
András attól tart,
hogy az áthelyezés
rontja a Vizafogó látványértékét és körüljárhatóságát. Végül
pedig majd feleslegessé válik, és kikerül a fürdõ területérõl.
A városvédõk aggódnak amiatt is,
hogy a megújuló
strandon túl sok lesz
a térkõ, és csökken a

gi Városvédõ Egyesület elnökét,
aki kérdésünkre mindenekelõtt elmondta: a civilek nagyon örülnek
annak, hogy felújításra kerül a
strand. Ezzel ugyanis eloszlanak
azok a kétségek, amik évek óta
nyomasztották a városvédõket.
Többször felmerült az a lehetõség,
hogy a területet vagy annak egy
részét más célra értékesítik. Ezzel
viszont a város egyik régi építészeti és természeti értéke veszett

VÁRJÁK A VÁLLALKOZÓKAT

volna oda. Az egykori kabin épülete, a Vizafogó szobra, a pázsit és
a strand egész parkjának stílusa
(Folytatás az 1. oldalról.)
ges kamat mindössze 0,9 száza- várostörténeti értékkel bír, amit
Szólt arról is, hogy a ZMVA-val lék. A megállapodást Balaicz Zol- nagy kár lett volna megszüntetni.
A civilek ugyanakkor valóban
együttmûködve fejlesztési irodát tán, Doucha Ferenc és Nagy Andkifogásolják a Vizafogó áthelyezéhoznak létre, amely segíti a pályá- rás írták alá.
zati források megszerzését a vállalkozások számára. A most elindított kamattámogatási rendszer pedig a helyben mûködõ, újonnan induló vagy eszközfejlesztést megvalósító kisvállalkozásoknak nyújt
segítséget.
Doucha Ferenc, a ZMVA elnöke
és Nagy András, a ZMVA ügyvezetõ igazgatója a részletekrõl számoltak be: egy kamattámogatási
alapból a hitelkérelemmel együtt
részesülnek támogatásban az
igénylõk. A kamattámogatás mértéke átlagosan két százalék. Fiatal,
zalaegerszegi székhellyel rendelkezõ vállalkozók részére van olyan
beruházási hitel is, ahol a tényle-

PÉLDAÉRTÉKÛ KAMATTÁMOGATÁSI PROGRAM

a megmérettetésre. Hátha épp a
zalai megyeszékhelyen találja
meg a zsûri az ország legszebb
konyhakertjét.
A polgármester szerint a programnak szemléletformáló szándéka is van, hiszen arra buzdít, hogy
ne csak pázsit és virágok legyenek
a kertekben, hanem olyan növények is, amikbõl aztán egészséges táplálék kerülhet a családok
asztalára. Fejlesztve ezzel az önellátást és a lassan feledésbe merülõ népi kertkultúrát.
A pályázatot hét kategóriában
(balkon; mini – 50 m2-ig; normál –
50 m2 felett; zártkert-zöldséges;
zártkert-gyümölcsös; zártkert-vegyes; közösségi csoportok, szervezetek – lakóközösségek, óvodák, iskolák) hirdették meg, és
bárki jelentkezhet, aki rendelkezik
saját tulajdonú, vagy számára
megmûvelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral.
A versenyre 2015. április 30-ig
lehet jelentkezni. A zsûri a kiskerteket két alkalommal járja majd végig. Eredményhirdetésre õsszel
kerül sor. A versenyt a városok bonyolítják le, és a helyi eredmények
alapján jelölnek kertmûvelõket az
országos megmérettetésre.
A jelentkezési lap és a verseny
részletes kiírása a zalaegerszeg.hu oldalról tölthetõ le.
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pázsit területe. Legalábbis a pancsoló új környezetébõl ez a tendencia rajzolódik ki számukra.
Szeretnék, ha a város régi strandja úgy újulna meg, hogy minél többet megõriz eredeti állapotából és
értékeibõl.

4

Oktatás

21. SZÁZADI LABOR A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSÉRT
LEZÁRULT AZ EURÓPAI UNIÓS PROJEKT A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUMBAN
 A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 305 millió forintos beruházásban korszerû fizika- és biológialaboratóriumot
alakítottak ki a korábbi felújításával, átalakításával, amit a laborkísérletekhez szükséges legmodernebb eszközökkel is felszereltek. Az Öveges-program keretében megvalósított projekt
lezárult. A Kamarák Házában tartott zárórendezvényt élõ online
közvetítésen keresztül is megtekinthették az érdeklõdõk.
SZÛCS GERGELY projektaszszisztens, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója örömmel jelentette be, hogy a labor elkészült,
amit lelkesen használnak a diákok
és a tanárok. Köszönetet mondott
az önkormányzatnak és tankerületnek a sikeres pályázatért, s annak megvalósításáért, és reményét fejezte ki, hogy a természettu-

jelentõs beruházásban közremûködhettek, amelynek elõnyeit nemcsak a Kölcsey-gimnázium, hanem
a város valamennyi és a városkörnyéki települések intézményeinek
diákjai is élvezhetik. A korszerû természettudományos labor ugyanis
a projekt fenntartásának elkövetkezõ öt évében ugyanúgy rendelkezésre áll számukra.

tézmények diákjai számára, jelezte a laborvezetõ.

Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester, Kajári Attila tankerületi igazgató,
Szûcs Gergely, a Kölcsey-gimnázium igazgatója, Pozsik Lajos laborvezetõ, Schneider János igazgatóhelyettes.

dományos oktatást új szintre emelõ laboratórium idõvel tudományos
mûhellyé válhat.
BALAICZ ZOLTÁN, Zalaegerszeg polgármestere arról beszélt,
hogy a beruházást egy nagy váltás
közepette hajtották végre. 2012
nyarán, mikor megálmodták és elindították a projektet, a gimnázium
még a város, 2013 januárjától
azonban már a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
fenntartásában mûködött. Hangsúlyozta, a váltás semmilyen gondot
nem okozott a projekt megvalósítása során, mert az önkormányzat és
a KLIK jól együttmûködött. Mindez
biztató a jövõre nézve, hiszen az
önkormányzat, bár már nem fenntartó, de továbbra is segíteni kívánja a zalaegerszegi oktatási és nevelési intézmények fejlesztését. A
város a mostani uniós ciklusban
11,2 milliárd forintnyi forrást használhat fel a TOP-programból. Ennek nagy részét gazdaságélénkítésre fordítják, ebbõl mintegy félmilliárd forintot a helyi óvodák, iskolák és gimnáziumok eszköz- és
energetikai fejlesztésére szánnak,
illetve remélnek lehetõségeket a
többi megnyíló uniós forrásból is,
közölte a polgármester.
KAJÁRI ATTILA, a KLIK Zalaegerszegi Tankerületének megbízott igazgatója elmondta, a város
önkormányzata által készített pályázat megírásában nem, de annak
megvalósításában konzorciumi
partnerként részt vehettek. Mindez
örömükre szolgál, hiszen egy olyan

SCHNEIDER JÁNOS laboráns, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese ismertette
a Természettudományos oktatás
eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése címû projektet,
melynek zárórendezvényét a pályázati elõírás miatt helyezték külsõ helyszínre. Elmondta, a megvalósítás során Navis oktatási rendszerrel ellátott biológia- és fizikalaboratóriumot hoztak létre. A mobilfallal elválasztható illetve összenyitható tantermekben minden
olyan IKT-eszköz (interaktív táblák, projektorok, laptopok, mikroszkópok, panoráma vegyifülke)
megtalálható, melyek a kísérletezésekhez szükségesek. A két laborhelyiségben 18–18 diák tartózkodhat egyidejûleg. Az igazgatóhelyettes kiemelte, nemcsak a labor fizikális kialakítása valósult
meg, de elindult egy újfajta gondol-

kodásmód, melynek révén a diákok a páros kísérletezés módszertanával, míg a tanárok új oktatási
módszerekkel és új tananyagokkal
ismerkedhettek meg.
Schneider János kitért arra,
hogy a természettudományos tantárgyak oktatásának válsága már
a 20. század végén észlelhetõ
volt, ami elõrevetítette a változtatás szükségességét nemzetközi
szinten is. „Ha nem sajátítjuk el
technikai, technológiai világunk
gondolkodásmódját, s ha nem tudunk benne élni, az veszélyes lehet számunkra és környezetünkre.” A közös cél éppen ezért nem
lehet más, minthogy a mûszaki és
természettudományos oktatás és
szakmák presztízse növekedjen,
ami egyaránt jelenti a gazdasági
és társadalmi elismertséget. A projekt a korszerû fizika- és biológialaboratórium létrehozásával és mûködtetésével ezt kívánja elõsegíteni, hangsúlyozta az igazgatóhelyettes.
A régi tanterem átalakítását
2014 januárjában kezdték meg, a
munkálatok áprilisra fejezõdtek be.
Május-júniusban már fogadták a
partnerintézmények tanulóit, õsztõl
pedig saját diákjaikat. A 9–10-es
diákok a gimnázium tantervének
megfelelõen heti egy órában vehetnek részt laborgyakorlatokon, a
11–12. évfolyamosoknak az érettségire való felkészítéshez biztosítanak helyet, továbbá az érdeklõdõ tehetséges tanulóknak is lehetõséget adnak a kísérletezésekre.
A projekt elvárható céljai között
nagy fontossággal bír az, hogy a

korszerû laboratórium természettudományos mûhellyé váljon a
fenntartás öt évében, ahol kutatómunkát végeznek a diákok és a tanárok. Mindehhez célrendszert
rendeltek, melyet a diákok érdeklõdése, a számukra érdekes tudás
és területek, valamint a Nemzeti
Alaptantervben meghatározott elvárások szerint alakítottak ki.

Mit jelent a 21. századbeli oktatás követelményeinek mindenben
megfelelõ természettudományos
laboratórium a kölcseys diákok
számára? VARGA RÉKA 12/L
osztályos tanuló errõl úgy vélekedett: nagyon örültek, mikor megtudták, hogy fejleszteni fogják a labort, mivel a régi kapacitása csak
korlátozott kísérletek elvégzését
tette lehetõvé. Amikor elõször
mentek be az új laborba, ámulatba
estek a modern berendezések és
a sok, korszerû eszköz láttán. Tanáraik segítségével azonban sikerült megtapasztalniuk, hogy mi
mindent lehet kezdeni a sok, szép,

séggondozás, szakkör és laboros
tanórák elnevezéssel meghirdetett
foglalkozásokon vehettek részt a
projekten kívül biológia, fizika, kémia és földrajz tantárgyakból.
A természettudományos laboratórium népszerûsítését több,
nyilvános sajtórendezvény és
szakmai nap szolgálta; a biológiából, fizikából és kémiából végzett
bemutató kísérleteket a szülõk is
POZSIK LAJOS laborvezetõ a megtekinthették.
projekt során végzett tevékenységeket mutatta be. A 90 órás továbbképzésen a szakmai stáb és
a laborban dolgozó szaktanárok
vettek részt. Ezt részben helyben,
a Kölcsey-gimnáziumban tartották, valamint ellátogattak a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumba, ahol a pályázati kiírás elsõ körében hozták létre a természettudományos labort. A 30 órás
képzésen, amit szintén a Kölcseygimnáziumban tartottak, a helyi
tanárok és a partneriskolák szaktanárai vettek részt. A tananyagfejlesztés során 320 tanulói munkafüzetet készítettek a biológiából
8–10–11–12. és fizikából a 8–9–
10–11–12. évfolyamosoknak a
40–40 órás foglalkozásokhoz. EhKocsis Patrícia 12. L, Dömötör Anett 12. K, Lékai Ágnes 12. K,
hez 320 szaktanári segédletet álSzekér Donát 12. L, Pozsik Lajos laborvezetõ, Varga Réka 12. L.
lítottak össze. A laborgyakorlatokon a partneriskolákból összesen
A pályázati kiírásban ötéves új eszközzel. Örömmel vettek részt
757 fõt fogadtak, akik 848 bioló- kötelezõ fenntartást írtak elõ. a bemutatónapokon is, igyekeztek
gia- valamint fizikalaboros tan- Pozsik Lajos ennek kapcsán ki- a kísérleteket úgy elvégezni, hogy
órán vettek részt. A kölcseys ta- emelte, hogy a labor folyamatos a látogatók figyelmét minél jobban
nulóknak szintén 40 órát tartottak fejlesztését szükségesnek tartják felkeltsék. Tudásukat heti egy-egy
biológiából és fizikából összesen az elkövetkezõ években is. Töb- alkalommal biológia és kémia
84 fõnek. Emellett a gimnázium bek között szeretnének egy mobil szakkörön is gyarapíthatják, ami
diákjai
természettudományos EKG-készüléket beszerezni, a fo- mint mondta, nagyon fontos az
blokk, érettségi-elõkészítõ, tehet- lyosóra még szekrényeket elhe- érettségi vizsgára való felkészülyezni a gyerekek számára, a ta- léshez, hiszen mindnyájan sikeres
náriban pedig egy polcrendszert felvételit szeretnének tenni.
alakítanának ki. A fenntartás ideje
A projektben fontos küldetésalatt, az anyagok és eszközök nek határozták meg, hogy növepótlása mellett gondot kell fordíta- kedjen a természettudományos
ni a mikroszkópok karbantartá- pályák iránti érdeklõdés. Varga
sára, a laborköpenyek mosásá- Réka ezen a területen képzeli el
nak megoldására, az utazási költ- jövõjét, hiszen gyógyszerész szeségek biztosítására a partnerin- retne lenni.

ZALAEGERSZEG Megyei Jogú Város

Kultúra
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SZERELMESLEVELEK A FRONTRÓL FAKARUSSZAL A TÉGLAGYÁRI MEGÁLLÓIG
VÁGYAKOZÁS ÉS ISTENBE VETETT HIT

 Izgalmas, érzelmekkel teli és
az elsõ világháború alatti mindennapokat történetileg hitelesen reprezentáló kötetet mutattak be a legutóbbi Múzeumi Találkozások keretében. A
Maribori Területi Levéltár fõtanácsosa, Gordana Söveges
Lipovsek levéltáros egy
szécsiszentlászlói házaspár,
Jankó Zsigmond és Kovács
Matild elsõ világháború alatt
zajló levelezését dolgozta fel,
és rendezte kötetbe.
– pet –
A „Vágyakozás a lövészárkokból” címû könyvrõl a szerzõ, valamint Pintér Tamás, a Nagy Háború
blog szerkesztõje, a Nagy Háború
Kutatásáért Közhasznú Alapítvány
elnöke beszélt a Göcseji Múzeumban rendezett találkozón. A vendégeket a házigazda intézmény részérõl Megyeri Anna muzeológus
köszöntötte.
Gordana Söveges Lipovsek a
könyvrõl elmondta: nemcsak a házaspár története, hanem leveleiknek megtalálása is filmbe illõ.
1999-ben a levéltári kutatótábor
néhány tagja bukkant egy romos,
üresen álló szécsiszentlászlói
házban a megsárgult levelekre. A
ma Szlovéniához, régen Zala megyéhez tartozó faluban élt egykor
a házaspár, Zsiga és Tilda. Lakatlanul maradt házukat többször is
felforgatták, de leveleikhez nem
nyúlt senki. A kordokumentumok a
maribori levéltárba kerültek, majd
hosszú idõre feledésbe merültek.
Egyszer egy kutató elkezdett
ugyan foglalkozni velük, ám hamarosan megbetegedett és meghalt.
2010-ben aztán Gordana
Söveges egy levéltári évfordulón
felolvasott néhány levelet, ami
annyira megragadta mind a hallgatóságot, mind pedig õt, hogy –
mint meséli – megszállottja lett a
leveleknek, és nyomozni kezdte
az egykor élt házaspár életét.
A kötetbe négyszáz levélbõl –
melyek nyolcvanöt évig dacoltak a

HATVAN ÉVE INDULT AZ ELSÕ BUSZJÁRAT ZALAEGERSZEGEN

 Éppen hatvan évvel ezelõtt, 1955. április 4-én adták át ünnepélyes keretek között a város elsõ helyi járatú vonalát, mely április
5-tõl szállított menetrend szerint utasokat. A buszjárat a vasútállomás és az akkori téglagyár között közlekedett, de indult busz a
kõolajfinomító és Ságod között is.
– pP –

az elsõ hetekben leginkább szájról
szájra terjedt.
A kialakult helyzetet jól illusztrálja a Zala „Fél óra a helyi járatú autóbuszon” címû rövid riportja, mely
pár héttel a téglagyári járat indulása
után jelent meg. A névtelen szerzõ
nem tett mást, mint inkognitóban
ment egy kört a busszal, majd leírta,
mirõl is beszélnek az emberek. A
korszak „játékszabályainak” megfe-

százhuszonnyolc tehergépjármûve,
tizenkét autóbusza és tizennégy daA régi hírek, beszámolók után rab 1936-os évjáratú Opel Kadett
kutatva azt hihetnénk, hogy egy kis- taxija volt. Az autóbuszok fõleg táváros életében meglehetõsen nagy volsági járatok voltak. 1951-tõl
eseményszámba ment az elsõ
buszjárat elindítása, és számos tudósítás illetve korabeli fotográfia tanúskodik az eseményrõl. Ez bizonyára így is lett volna, ha az elsõ vonal hivatalos átadása nem esik éppen egybe az ország „felszabadulásának” 10. évfordulójára szervezett
párteseményekkel és városi ünnepségekkel. Na, meg a vasúttal szemközti felszabadulási emlékmû (szinporral és a nedvességgel – 288 vagyis a szerelembe és az Isten- tén aznapi) avatásával.
Azt persze utólag már nehéz rekerült be; mind Zsiga, mind pedig be vetett hit segítette át a fiatal
Tilda levelei feldolgozásra kerül- bakát és feleségét. Tilda levelei konstruálni, hogy azokban a napoktek. Az írásokból kiderül, hogy a ezenkívül betekintést nyújtanak a
fiatalok nagy szerették egymást, hátország, vagyis az otthon maés nagyon nehezen élték meg, radottak mindennapi életébe, és
hogy a háború hosszú évekre el- aggodalmaiba. A Nagy Háború
1955. Indul a „fakarusz”.
szakította õket egymástól.
blog (mely többször idézett a lePintér Tamás – aki a kötet be- velekbõl) szerkesztõje szerint
azonban egy- lelõen persze inkább a dicsérõ szavezetõjét írta – elmondta: Zsiga azért is fontos ez a kötet, illetve a
re jobban ki- vak kerültek nyilvánosságra. De
leveleibõl megtudhatjuk, milyen megtalált levelek, mert a levéltári
épült a megye azért az is kiderül, hogy mindjárt a
volt az élet a lövészárokban vagy forrásokba nagyon ritkán kerül be
városaiban a vasúti indulásnál két „termetes
éppen a kórházban. A háború az ember a maga hétköznapi törhelyi
járatú asszonyság” méltatlankodott, hogy
borzalmain pedig az optimizmus, téneteivel.
közlekedés is, miért nincsen kifüggesztve a menetami elõször a rend, és miért nem jelzik a megállóvasútállomá- kat. Szerintük ekkor még sokan
sokat kötötte nem is tudták, hogy Egerszegen
1958. Az elsõ helyi járat Ebergénybe.
össze a belvá- „helyi járatú” közlekedik. Egy idõban melyik eseményrõl beszéltek rossal, és a nagyobb gyárakkal, sebb házaspár pedig amiatt sajnáltöbbet az utcán vagy a kocsmában. üzemekkel. Létrejött továbbá a je- kozott, hogy a busz csak a téglaAnnyi azonban bizonyos, hogy a gyek és bérletek egységes tarifa- gyárig megy, így az andráshiSÉLYEGYENLÕSÉGI PROGRAM
MILLIÓ FORINTBÓL megye egyetlen napi sajtóorgánu- rendszere is. Elõször 1951-ben daiaknak sokat kell hazáig gyalogolma – a Zala címû lap – április 3-án Nagykanizsán indult meg a városi niuk. A cikkbõl az is megtudható,
 A százszázalékos uniós támogatással megvalósuló projekt a
csupán egy rövid kis hírt közölt a két buszjárat, Zalaegerszegen erre hogy a fakaruszt kalauz is kísérte,
zalaegerszegi járás településeinek nyújt segítséget esélyegyenlõ- nappal késõbb startoló buszközle- csak négy évvel késõbb került sor. aki a megállókban felsegítette a nõségi programjaik összehangolásához.
kedésrõl; a többi cikk napokon keAz említett áprilisi napon egy ket és a gyermekeket.
resztül szinte kizárólag április 4-ét Csepel bódés, úgynevezett „fakaÉs hogy mi is volt az a fakarusz?
Az Új esély pályázat részletei- koztak a projekthez, melynek éltette. Így azt legalább pontosan rusz” kezdte szállítani az utasokat a Tulajdonképpen a teherautó és
rõl sajtótájékoztató keretében közvetlen célja, – Zalaegerszeg tudjuk, hogy a felszabadulási em- városban. A járat a vasúttól indult, autóbusz keresztezése. Az ötvenes
szólt Balaicz Zoltán polgármester, mentor szerepével – egy aktívan lékmûvet a reggeli zenés ébresztõt, és a következõ megállóhelyeken állt években a Csepel D–350-es és
Majer Piroska projektvezetõ és mûködõ kapcsolati háló kialakítá- majd koszorúzást követõen délelõtt meg: Csány tér, Petõfi utca, Szé- D–352-es alvázra épített, dobozos
Zimborás Béla, a projekt szakmai sa. Emellett, hogy megerõsödjön 10 órakor avatták fel ünnepélyesen. chenyi tér, Mártírok útja, Jókai utca, felépítményû buszait hívták így.
vezetõje.
a társadalmi párbeszéd, a közös- Sõt, délután háromkor még úttörõ- Gasparich utca, Ola vasúti bejárati Utalva arra, hogy az akkor már mûElhangzott: a járáshoz tartozó ségi tervezés helyi rendszerei avatásra is sor került a város új köz- út és a téglagyár. Volt egy másik vo- ködõ Ikarus-buszokhoz képest ezek
84 település közül 55-en csatla- gazdasági szereplõk és szakér- téri objektumánál.
nal is, ami a kõolajipari vállalattól a szó szerint fapadosak voltak. Az autõk bevonásával. Beszédfórumok
Azóta sok idõ eltelt, és a Zala vasútállomáson át, a ruhagyár érin- tóbuszhiány miatt fõleg munkás- és
létrehozását tervezik, esélyte- Volán többször összefoglalta a cég tésével egészen Ságodig közleke- gyerekszállításra fejlesztették ki, ám
sok városban menetrend szerinti
remtõ programok megalkotását. történetét egy-egy kerekebb évfor- dett.
Hat alkalommal ülésezne a zala- duló kapcsán, így azért valamelyest
A részletes menetrendet az ápri- forgalomban is használták õket.
Az ötvenes évek végén tovább
egerszegi járás felzárkózási rekonstruálható a buszjárat történe- lis 4-i ünnepi hangulat elmúltával
kerekasztala, amely többek kö- te. A Volán akkori elõdje, a zala- már közölte az újság is. A kezdeti folytatódott a helyi közlekedés fejzött összehangolja a járásban egerszegi 22. számú Autóközleke- idõszak azonban kissé kaotikusan lesztése. Új buszokkal, és új vonatervezett intézkedéseket és fej- dési Vállalat teherfuvarozással és telt, hiszen, a buszjáratok nem vol- lakkal is gyarapodott a város. Egyre
lesztéseket.
személyszállítással is foglalkozott tak kellõen „beharangozva”. Oly- több peremvidéket és községet kapFontos feladat az esélyegyen- az ’50-es években. A Zala Volán öt- annyira, hogy az utcákra nem került csoltak be a helyi járatú közlekedéslõség biztosítása, és a hátrányos venedik évfordulójára megjelent, még ki a menetrend sem, sõt a be. 1958-ban például Ebergénybe
helyzetûek társadalmi felzárkózta- „Fél évszázadunk” címû kötetébõl buszmegállók pontos helyét sem je- is megindult az elsõ helyi buszjárat;
tásának segítése.
kiderül, hogy a vállalatnak 1955-ben lezték. Hogy hol áll meg a busz, az ami már egy Ikarus volt.
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CSIPKETOVÁBBKÉPZÉS

ÉRDEKLÕDÉSRE
,
NYITOTTSÁGRA NEVEL
V
ÁRJA A GYEREKEKET A WALDORF ÓVODA

 A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület szervezésében, Román
Andrásné népi iparmûvész vezetésével Országos Pannónia Csipketovábbképzést tartottak a Kézmûvesek Házában. A program a
Népi Kézmûves Alkotóházak és Nyitott Mûhelygalériák II. Országos Hétvégéje részét képezte.
– B. K. –
A képzés érdekességét az adja,
hogy a Pannóniacsipke-készítés
oktatására egyedülálló módon Zalában van lehetõség Román Andrásnénak köszönhetõen, aki e technikát kutatta és elsajátította. Neki köszönhetõ, hogy immár harmadik
éve várták a haladó csipkekészítõket az ingyenes foglalkozásokra.
– Öten vettek részt a háromnapos képzésen van, aki elõször,
van, aki visszatérõként. Örülök,
hogy ennyien is érdeklõdnek, na-

gyon idõigényes munkáról van
szó, lassan megy. Mindenkinek kicsit más a kivitelezési technikája,
ezért egymástól is tanulunk, és barátságok is szövõdnek. A nehézség miatt sokat kell gyakorolni,
sokféle minta is van, csak egy-két
kiemelésre van idõ. Az alapokat
megtanuljuk, a kompozíció aztán
lehet majd egyéni – mondta
Román Andrásné.
A csipkéseken kívül bõrtárgykészítõk, fazekasok, hímzõk, kosárfonók és kovácsok szakkörei
tették élõvé a házát.

 Szeptembertõl is tárt kapukkal várja az óvodáskorú gyermekeket a
NapraVár Waldorf-óvoda. A Vizslapark szomszédságában lévõ barátságos,
családias hangulatú intézmény 2012 novemberében nyílt meg, szülõi és pedagógusi összefogás eredményeképpen.
Mivel közeleg az óvodai beíratások
idõpontja (április 30.), Richter Jenõnét,
a NapraVár-óvoda vezetõjét arról kérdeztük, hogy miért érdemes a Waldorf
óvodát választani a szülõknek? „Aki a
gyermekét óvodába adja, annak elsõdleges elvárása az, hogy a gyerek a lehetõ legjobb helyen, és legnagyobb biztonságban legyen” – fogalmazott a vezetõ óvónõ. – A Waldorf-pedagógia lényege abban rejlik, hogy hagyja a gyermekeket életkoruknak megfelelõen élni
és fejlõdni; ezenkívül érdeklõdésre,
nyitottságra nevel. Nincs megfelelési
és teljesítménykényszer, nincs szerepeltetés és ítélkezés. Tiszteletet, türelmet és elfogadást kap minden gyer-

Richter Jenõné szerint az is lényeges, hogy a szülõkben is meglegyen az
érdeklõdés a Waldorf szemlélet iránt,
vagyis hogy otthon is az életkori sajátosságaiknak megfelelõen neveljék
mek. A napoknak és heteknek megvan gyermekeiket. Sok közös tevékenységa maga ritmusa, menete, ahogyan a
természet és az évszakok váltakozásának is.
Az óvodában és az óvodai nevelésben a természetközeli dolgok fontos
szerepet kapnak; egészséges ételek és
italok kerülnek az asztalra, természetes
játékokkal játszanak a gyerekek, melyet
legtöbbször saját kezûleg készítenek.
Rendszeresen vannak szabadtéri játékok, kézmûves- és mûvészeti foglalkozások, közös mesék, éneklések. Mindig
megemlékeznek az egyes évszakok
fontos ünnepeirõl; a csoportszoba hangulata, színe, dekorációja is mindig
tükrözi adott ünnepkört.

gel, élménnyel és mesével, minimálisra
csökkentve a számítógép és a televízió
elõtt eltöltött idõt. Mivel az óvoda a
szülõkkel szorosan együttmûködve
vesz részt a nevelésben, lehetõséget
biztosítanak közös programokra és
nyílt napokra is. Az óvodai beiratkozás
elõtt is lesz lehetõsége a leendõ szülõknek ellátogatni az oviba.
Nyílt napra április 16-án 9–12 óráig
kerül sor, Baba-Mama Bepillantó pedig
április 14-én lesz 16–18 óra között.
(Egyéb információ: Zalaegerszeg,
Arany János u. 15. Tel.: 30/718-3224)
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

Cím

PÁLYÁZATOT HIRDET

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.
Alapterület Szoba(m2)
szám

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS

Komfort- Fajlagos lakbér Havi lakbér
fokozat
(Ft/m2/hó)
(Ft)

Egyéb helyiségek

Kossuth Lajos u. 58–60.
I/12.

34

összkomfort

elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

1

192

6.528

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2015. április 30. (csütörtök)
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,
várhatóan a 2015. június 1. napján tartandó ülésén.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
2015.
A KÖVETKEZÕ LOMTALANÍTÁSI IDÕPONT:
2015. április 13–14. (hétfõ vagy kedd):
Kertváros keleti része (Köztársaság és Zrínyi u.
között)
Az alábbi utcákban:
– Köztársaság u. páros oldala, Czobor M., Erkel
Ferenc, Fáy A., Hegyalja, Jászai Mari, Hajnal,
Babits Mihály, Ifjúság, Mészáros Lázár, Borostyán
sor, Cinke u., Bodza, Sas, Olajmunkás, Május 1.
– Zrínyi, Tomori Pál, Dobó K., Bajcsy-Zs. tér,
József A. u., Árpád, Bem József, Tóth Árpád,
Móricz Zs., Szent László, Bokréta, Bartók Béla,
Perczel Mór, Katona J., Kút, Orsolya tér, Orsolya
út, Zárda, Mátyás király, Alsójánkahegyi,
Napraforgó, Tõzike, Liliom u.

Csács, Bozsok, Csácsi- és Bozsoki-hegy, Cserlap
Az alábbi utcákban:
– Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich,
Domb, Gólyahír, Halom, Harangvirág
– Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges,
Pacsirta, Patkó, Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ
György
– Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka
– Széperdei, Dombalja, Madárbirs, Nyári-hegyi,
Púposdomb, Süveghegyi, Tél, Petelehegyi, Csiga
utca, Csácsi-hegyi, Pethõhenyétõl átcsatolt részek
(Hosszú hegy, Henye-hegy)
– Cserlap: Cserlapi, Almás, Gombás, Kéknefelejcs,
Repkény
– Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ u.

38

1

nappali hálófülkével, konyha, étkezõ,
elõszoba, fürdõszoba-WC, földszinti
pincerekesz

összkomfort

641

24.358

32

1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszobaWC

összkomfort

641

20.512

II/2.

68

2

2 szoba, elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

komfort

641

43.588

II/3.

60

2

2 szoba, elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

komfort

641

38.460

fsz. 2.
Platán sor 38.
II/10.
Kossuth Lajos u. 50.

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal NÉPJÓLÉTI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. április 30. (csütörtök)
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI

 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.
április hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Teleki Blanka Kollégium

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

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Eötvös József Ált. Iskola
Ady Ált. Iskola
Páterdombi SZK.
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi SZK.
Ganz–Munkácsy SZK.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
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13.
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16.
15.

13–16
13–16
13–16
13–16
13–16
13–16
13–17
7–14
13–17
7–14
13–17
7–14
10.30–12
12–17
7–13
13–17
7–13
13–17
7–14
7–14
13–17
13–16
13–16
13–16
13–16
10–15
10–15
13–17
7–13
9.30–15
9.30–15
9.30–15

óra
óra
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óra
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AlapSzobaterület
szám
2
(m )

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér
(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön
szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen (Ft)

Egry József u.
2/B.
fsz.2.

42

1

1 szoba, konyha, kamraösszszekrény, fürdõszoba, WC,
komfort
elõszoba

358

15.036

18.900

33.936

2/B. I/5.

58

2

2 szoba, konyha, kamraösszszekrény, fürdõszoba, WC,
komfort
elõszoba,

358

20.764

26.100

46.864

Kovács Károly Kollégium

8/A.
IV/17.

49

2

2 szoba, elõszoba, konyha, összéléskamra, fürdõszoba, WC komfort

358

22.050

22.050

39.592

Liszt-iskola

Landorhegyi u. 30.
1

1 szoba, konyha, kamraösszszekrény, fürdõszoba, WC,
komfort
erkély

358

14.320

18.000

32.320

1

lakóelõtér, elõtér, fõzõfülke,
komfort
fürdõszoba-WC

308

8.008

11.700

19.708

SZEDÉS

IDEJE

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

Cím

2015. MÁJUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK

Komfort- Fajlagos lakbér
Havi lakbér (Ft)
fokozat
(Ft/m2/hó)

Egyéb helyiségek

Mártírok u. 15.

Családi házas igénybejelentés fogadása: 2015.
április 9-én, illetve és április 14-én, 16.00 óráig.
A lomtalanítás minden esetben reggel 7 órakor
kezdõdik. Szállítási igényüket a közszolgáltató által
városrészenként meghatározott két gyûjtési nap
valamelyikére szíveskedjenek bejelenteni.
A további gyûjtési idõpontokról a késõbbiekben
2015. április 16–17-én (csütörtök vagy péntek): adunk tájékoztatást.

Csány László SZK.

Alapterület Szoba(m2)
szám

Cím

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

HELYE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium

Eötvös-iskola
Ady-iskola
Páterdombi-iskola
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium
Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2015. ÁPRILIS 28. (KEDD) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen:
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
Ügyfélfogadás:
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

VI/40.

40

Ölyvesfalvi u. 48.
fszt. 4.

26

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. április 30. (csütörtök)
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI ADATGYÛJTÉSRÕL
 A Központi Statisztikai Hivatal a korábbi évek 2003 Felmérés a háztartások információs és
gyakorlata szerint önkéntes adatszolgáltatáson
kommunikációs technológiai eszközhaszalapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre. A
nálatáról (éves)
felvételek az Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai HiProgram szerinti nyilvántartási száma és neve: vatal megbízásából a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezõi végzik. A válaszadás a véletlensze1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei rûen kijelölt háztartásban élõk számára nem köte(havi)
lezõ, de részvételükkel hozzájárulnak az országról,
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény a régióról készülõ hiteles statisztikák elõállításáadatfelvétel (havi)
hoz. Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény történnek. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik,
adatfelvétel (éves)
azok mások számára nem hozzáférhetõek.
1942 Lakosság utazási szokásai (negyedéves)
További felvilágosítás: 06-1-4874425, www.ksh.hu.
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Sport

FELKERÜLNI A LEGJOBBAK KÖZÉ MOST KELL A CSAPAT MELLÉ ÁLLNI

A VERSENY-

ÉS A TÖMEGSPORT JÓL MEGFÉR A ZEUS-NÁL

 A ZEUS SE lassan a kis sportegyesületek kategóriájából átlép
a közepesbe. A klubnál mindig is a fallabda volt a meghatározó,
ebben a sportágban már megfordultak a legjobbak között is.
Mellette a teke és a röplabda tömegsport szinten mûködik, de
tervezik a kosárlabda-szakosztály beindítását is.

– Minden egyesületi tag saját
maga finanszírozza sportolását. A
felszereléstõl kezdve a terembérleti díjig bezárólag, nálunk minden
önköltséges. A várostól mûködési
támogatást nem kapunk. Versenyrendezéshez, és már említettem
Bognár Szabolcs esetében, versenyen való induláshoz kapunk külsõ pénzügyi támogatást.
– Visszatérve a fallabdához,
egyértelmûen cél az élvonal?
– Mindenképpen, és nem retúrt

BEMUTATKOZOTT A ZTE KK ÚJ VEZETÉSE

 Az egerszegi sportcsarnokban csütörtök délután megtartott
sajtótájékoztatón bemutatkozott a ZTE Kosárlabda Klub új vezetése. Az elõzményekrõl röviden: a lemondott Podlovics Péter helyett március 23-án a klub taggyûlése Doleschall Miklóst, a MAFC
korábbi klubigazgatóját kérte fel az ügyvezetõi teendõk ellátására, de döntöttek a vezetési struktúra változtatásáról is.

– Visszatérve a fallabdához, bolcsot, hogy indulni tudjon speBalaicz Zoltán polgármester elegyesültek a Kaposvárral, hogy ciális dobók világbajnokságán,
mondta, visszatérnek a korábbi sifeljussanak
az
élvonalba. ahol ókori sporteszközökkel versekerkorszakban jól mûködõ vezetéMennyire jött be a „házasság”? nyeznek. Egyesületünkön kereszsi modellhez, azaz egy társadalmi
– Nem bántuk meg a fúziót – tül tudott pályázni pénzekre, klub
elnökség – dr. Gyimesi Endre, dr.
hangoztatta Balázs Erik, a ZEUS nélkül nem tehette volna. Tudjuk,
Bárdos László és dr. Kelemen PéSE elnöke. – A célunk az egyesü- hogy a Zalaszám ZAC-nál sportol,
ter – valamint Bodrogi Csaba szakléssel az volt, hogy az
mai igazgatóként segíti a klubveelsõ csapat jusson fel
zetés munkáját. Az új vezetésnek
az NB I-be, a tartalérövid távon a csapatot kellene
kok pedig a harmadbenntartani az NB I-ben, hosszabb
osztályba. Az elsõ
távon pedig többek között az utánosztályt kilenc játékospótlás-nevelés erõsítésével kellesal kezdtük el, de néne biztosítani, hogy az egerszegi
gyen megsérültek. A
kosársport visszanyerje régi fételjes kerettel biztosan
nyét. A polgármester hangsúlyozmegnyertük volna a
ta, hogy az esetleges alsóbb oszbajnokságot, de nintályú szereplés sem változtat azon,
csen minden veszve.
hogy a férfi kosárlabda továbbra is
Jelenleg negyedikek
a város kiemelt sportága marad,
vagyunk. A második
támogatása nem csökken.
és harmadik helyezett
osztályozót játszik az
élvonalért. Az osztályozós helyre még
odaérhetünk, mivel riválisainkkal még játszunk. A sérültek is
gyógyulnak. Ha nem is
mindenkire, de több A II. osztályban szereplõ csapat (balról jobbra) Szederkényi Dániel, Németh
játékosra számíthaGábor, Szerencsés József, Somi Attila és Balázs Erik.
tunk a bajnokság hajrájában és reményeink szerint az de reméljük, nem lesz probléma, akarunk váltani, hanem hosszú
osztályozón. A hiányzók helyére hogy most mi segítjük.
idõre megvetni lábunkat az élvoúj játékosokat is igazoltunk. Már
– Példamutató a tevékenysé- nalban. Mellette fontos dolognak
nézegetjük a lehetséges ellenfele- gük, de ehhez is pénz kell. Mi- tartjuk az utánpótlás-nevelést is.
ket, hogy kikkel játszhatunk. Véle- bõl áll össze a klub költségveté- Nyilván egy élvonalbeli csapat
ményem szerint a pillanatnyi for- se?
vonzóbb lehet a fiatalok számára.
ma dönthet, bizakodom, hogy a mi
javunkra. Remélem, mindkét csapatunk feljebb léphet egy osztályt.
– Mi a helyzet a teke- és a
röplabda-szakosztállyal? Terveznek valamilyen elõrelépést?  Zalaegerszeg adott otthont a tekézõk orszáZalakerámia ZTE KK–Fairium Jászberényi KSE
– A tekeszakosztályunk már gos diákolimpiájának. A szervezõk két korcso80-81 (17-23, 24-20, 22-14, 17-24)
három éve mûködik eredménye- portban és két kategóriában rendezték meg a
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Középszasen, a városi bajnokságban ját- versenyt. Az egerszegi diákok hat érmet szerezkasz, alsóház. Zalaegerszeg, 400 nézõ.
szunk.
Röplabdacsapatunk – tek a versenyen.
ZTE FC–Siófok FC 0-3 (0-2)
amely a Kölcsey-gimnázium csaNB
II-es
labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg, 1300
patára épül – alkalmi tornákon lép Serdülõ fiúk: A-kategória, nem igazolt (120 dobás):
pályára. Szintén a gimnázium gár- 1. Endrõdi Boldizsár (Báthory Szakképzõ, Zeg.) 500, nézõ. Gl.: Mogyorósi ’14, Gárdos ’29, Peszmeg ’93.
dájára építve szeretnénk megala- 2. Vizsy Dominik (Deák–Széchényi, Zeg.) 493, MolPINKK Pécsi 424–ZTE NKK
kítani a kosárlabda-szakosztályt. nár Martin (Csány SZKI, Zeg.) 476.
88-67 (26-18, 22-13, 16-14, 24-22)
Célunk a fallabda mellett mûködõ B-kategória, nem igazolt (60): 2. Kondor Kristóf NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Rájátszás az
szakosztályokkal, hogy a mozgást (Izsák ÁMK, Zeg.) 268.
5–8. helyért, 1. mérkõzés. Komló, 250 nézõ.
kedvelõknek biztosítsunk sportolá- B-kategória, igazolt (60): 3. Gombos Gergely (Liszt
ZTE FC–SFAC-Sopron 5-0
si lehetõséget. Felkarolunk min- Ált Isk., Zeg.) 279.
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg. Gl.:
den értelmes kezdeményezést. Serdülõ lányok. A-kategória, igazolt (120): 1. Gál
Szegedi ’15 és ’47, Király ’20, Szollár ’32, Kerkai ’54.
Támogatjuk például Bognár Sza- Henrietta (Ganz SZKI, Zeg.) 558.

SIKERESEN SZEREPELTEK

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

Doleschall Miklós hangsúlyozta: nagy megtiszteltetés számára,
hogy egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkezõ klub vezetésére kérték fel, s egyben megköszönte elõdje munkáját, melynek
eredményeként egy rendezett
pénzügyi hátterû klubot vehet át.
Úgy vélekedett, hogy a csapatnak
„erõre” van szüksége, s akkor nem
lehetetlen a bennmaradás kiharcolása a legmagasabb osztályban.
A hosszú távú feladatokról megítélése szerint még korai lenne beszélnie, hiszen egy napja vette át
új feladatkörét, az azonban biztos,
hogy az utánpótlás-nevelés rendszerét hatékonyabbá kell tenni.
Doleschall Miklós
Dr. Gyimesi Endre azt emelte
ki, hogy nehéz feladatot vállaltak megfogalmazása a klub szakmai
fel, egy olyan klubot kell emelkedõ vezetésével közösen. Hangsúlyozta a nevelés fontosságát, valamint a máshol játszó, de zalai kötõdésû játékosok lehetõség szerinti visszahozását. Mint mondta,
nagyon fontosnak tartja a közös
összefogást a szponzorokkal, a
város közvéleményével és a szurkolókkal egyaránt.
Dr. Kelemen Péter azt emelte
ki, hogy jelen helyzetben más szerepet kell vállalniuk, más feladatokat kell megoldaniuk, mint a korábbi sikerkorszakban. Majd a kosárlabdát szeretõk széles táborához
intézve szavait úgy vélte, most kell
mindenkinek odaállni a csapat
Fotók: Pente Valéria
mellé, mert most van rá szükség.

EGY

TUCAT ÉREM A JURISICS-KUPÁRÓL

Kõszegen rendezték meg a Jurisics-kupa nemzetközi birkózóversenyt utánpótláskorúak részére. A tíz egyesület 130 versenyzõje között a Zalaegerszegi Birkózó SE 18 fiatalja a csapatversenyben a harmadik helyen zárt.
Eredmények. Serdülõ (2000–2001). 46 kg: 1. Molnár Bálint, 2. Nemes Patrik. 63 kg: 2. Benkõ Richárd. Diák I. kategória (2002–2003). 38
kg: 2. Orsós Attila. 46 kg: 3. Takács Zalán, 3. Rövid Artúr. 50 kg: 2.
Farkas Zalán. 63 kg: 3. Barki Bence. Diák I. (2004–2005). 32 kg: 5. Németh Viktor. 35 kg: 2. Tóth Dominik. 50 kg: 3. Kajdi Kristóf. 58 kg: 2.
Farkas Benjámin.

REMEKELTEK

heti. A mozgástechnika alapjai
könnyen elsajátíthatók, és mivel
kardio-edzésrõl van szó, nemcsak az izomzatra és ízületekre
van jó hatással, hanem a keringésre is, fejlesztve ezzel az állóképességet. A DeepWORK ezenkívül jó kiegészítõje lehet a Hot
Az edzõ hozzátette: ez talán ben (még a nõkben is) egyre ke- Iron edzéseknek, de más tréninelsõ hallásra kicsit bonyolultnak vesebb a jin energia; vagyis az gek mellé is választható.
tûnik, ám a DeepWORK haté- érzékenység, befogadás, lágyDeepWORKre hetente kétkonysága épp a letisztult és intenzív, dinamikus mozgásban rejlik.
– Nincs szükség eszközökre,
hiszen saját testtel és saját testsúllyal dolgozunk. Nagyon sok jógából ismert elem és mozdulatsor található benne, ezenkívül
más sportágak (atlétika, úszás,
diszkoszvetés, sífutás, korcsolyázás) mozgáselemeit is alkalmazza. Dinamikus és statikus
gyakorlatok, valamint feszítés és
lazítás váltakozásából épül fel
egy-egy óra. Ez azt a célt szolgálja, hogy a jin és jang – vagy
ha úgy tetszik a pozitív és negatív – energiákat egyensúlyba ság. A DeepWORK segít harmó- szer (kedden és szerdán) lehet
hozza.
niába hozni ezeket az energiá- jelentkezni a Moveland MozgásVeszprémi Borbála szerint kat, ráadásul nemcsak a moz- mûhelyben (Zalaegerszeg, Koslegtöbbször éppen az a problé- gás, hanem a kapcsolódó lég- suth u. 47–51. I. emelet).
ma, hogy a sok stressz és túlhaj- zéstechnika segítségével is.
EGYÉB INFORMÁCIÓ:
szolt életmód miatt az emberekAz edzéstípust bárki elkezd30/445-0111

DEEPWORK A MOZGÁSMÛHELYBEN

Május 30-án ismét Zalaegerszegen koncertezik Ákos. A népszerû zenész 2007-ben és 2009-ben is fellépett a városban. Most az
„Igazán 2015” turné egyik állomása lesz a zalai megyeszékhely. A
koncertre este fél 9-kor kerül sor a ZTE-Arénában.
A részletekrõl Ákos, valamint a szervezõk társaságában Balaicz
Zoltán polgármester tartott a közelmúltban sajtótájékoztatót. Elhangzott: a koncert része a város rendezett tanácsúvá válásának
130. évfordulójára rendezett programsorozatnak.
Ákos a koncerttel kapcsolatban elárulta: szinti-rockos buli lesz,
mely a legutolsó lemez vonalát viszi tovább, némileg megújítva azt.

KANIZSÁN

A dél-zalai városban huszonhetedik alkalommal rendezték meg az
utánpótláskorúak részére a Kanizsa Kupa úszóversenyt. A rendezvényen remekeltek az EuropTec ZÚK fiataljai, tizenhat arany-, tíz ezüstés tizenöt bronzérmet szereztek.

ÁKOS A ZTE-ARÉNÁBAN FESZÍTÉS ÉS LAZÍTÁS A HARMÓNIÁÉRT
Új edzéstípussal várja március végétõl a Moveland Mozgásmûhely a sportolni, felfrissülni vágyókat. A DeepWORK egy olyan
holisztikus, funkcionális edzés,
mely az egész testet intenzíven
átmozgatja. Zalaegerszegen elsõként a Moveland órarendjébe
került be ez a mozgásforma,
melyrõl Veszprémi Borbála
gyógytornászt, a mozgásmûhely
szakmai vezetõjét kérdeztük.
– A DeepWORK tulajdonképpen a külföldön és Magyarországon is nagyon népszerû BodyArt
és Iron System koncepcióján
alapszik. Egy német születésû
táncos, Robert Steinbacher – aki
New York egyik leghíresebb táncakadémiáján kezdte pályafutását
– fejlesztette ki ezt az öt elemre
(föld, fa, fém, tûz, víz) és hét
energiaszintre (a ráhangolódástól és bemelegítéstõl kezdve, a
csúcsponton át, a levezetésig)
épülõ tréninget.

pályára állítaniuk, amelynek múltja
sokkal nagyszerûbb, mint a jelene,
amely többszörös bajnok és kupagyõztes, és számos játékost adott
a magyar válogatottba. Úgy vélte,
legfõbb feladatuk a szponzorok
felkutatása, s a stratégiai feladatok
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ELISMERÉSEKET VETTEK ÁT BUDAPESTEN
A ZALAVÍZ ZRT. BÜSZKE A MUNKATÁRSAIRA

 A víz világnapja alkalmából rendezett központi ünnepségen
a Zalavíz Zrt. két munkatársa kapott elismerést. A Belügyminisztérium elismerõ oklevelét vehette át Nehéz Zoltán, a
Zalavíz Zrt. lenti térség csoportvezetõje, míg a Magyar
Víziközmû Szövetség víz világnapi emlékérmét Molnár László,
a Zalavíz Zrt. karbantaró, vízvezeték-szerelõ, nehézgépkezelõje kapta.

Az ajánlat 2015. április 30-ig vagy a készlet erejéig tart!

A rangos szakmai elismerések
részleteirõl, a kitüntetettek részvételével megtartott sajtótájékoztató
keretében számoltak be. Nagy
András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: fontos számukra, hogy az évrõl évre megrendezésre kerülõ víz világnapi ünnepségek keretében nem csak helyi rendezvényeken esik szó a közszolgáltató által végzett munkáról
és azokról a munkatársakról, akik
a hétköznapokban végzik feladataikat 24 órán keresztül. Elismerõen szólt a két kitüntetett szakemberrõl, megjegyezve, a vállalati elismerések mellett fontosak a szakma elismerései is. Mindez azt bizonyítja, hogy külsõ szemlélõk is látják azokat az erõfeszítéseket, melyeket a szolgáltató végez a mind
hatékonyabb, minõségi munkáért.
A vezérigazgató a társaság vezetése nevében gratulált a jelenlévõ
kitüntetetteknek, és mint fogalmazott, büszkék rájuk.
Nehéz Zoltán közel harminc
éve végzi munkáját a víziközmû
ágazatban, kezdetben a lenti vízmû fõgépésze volt, jelenleg a térség csoportvezetõje. Lelkiismeretesen és felelõsségteljesen szervezi és irányítja a térség víziközmû-ellátását, a kitermeléstõl a tisztításon át az elosztásig. Szem elõtt
tartja a lakossági és az egyéb fo-

került a társasághoz vízvezetékszerelõként, majd nehézgépkezelõi vizsgát szerzett, és karbantartó
nehézgépkezelõ munkakört kapott. Szakmai tapasztalata, precízsége nagy elõnyt jelent a városi
környezetben végzett hibaelhárítási és karbantartási munkáknál.

Molnár László

Nehéz Zoltán

gyasztóknak végzett folyamatos
szolgáltatás fontosságát. Felelõs
munkatársként helytáll nehéz körülmények között is, mint például a
2014 szeptemberi lenti árvízi védekezés, ahol aktív munkájával és
irányításával zajlott a védekezés
és az ivóvízellátás folyamatosságának biztosítása. Az idei évi víz
világnapi kitüntetése az elsõ elismerés. Mint mondta, nem számított rá, meglepte, de nagyon jól
esett neki. Szabadidejében méhészkedik, e tevékenység jelenti
számára a kikapcsolódást.
Molnár László, a Zalavíz Zrt.
karbantartó, vízvezeték-szerelõ,
nehézgépkezelõje, aki 1990-ben

Szaktudását mentorként adja tovább az új munkatársaknak, mind
csõhálózat-szerelésben, mind pedig a különbözõ típusú árokásók
kezelésénél. Folyamatosan képezi
magát, a szakmai ismereteit a víziközmû szerelõversenyeken is
eredményesen kamatoztatta. Jelenleg a KEOP vízminõség-javító
programban segíti a Zalavíz Zrt.
munkáját és a projekt sikeres végrehajtását. Érdeklõdésünkre elmondta, az elismerés átvételekor
több olyan társával találkozott,
akikkel a különbözõ szerelõversenyeken ismerkedett meg. Ha van
egy kis szabadideje, akkor is kisgépek szerelésével foglalkozik.

FINOMSÁGOK A STELÁZSIBAN

 Tizenegyedik alkalommal rendezték meg Zalaegerszegen az
Egyedi Kézmûvestermékek Vására és Zalai Stelázsi elnevezésû
rendezvényt. 60 kézmûves és termelõ várta a szép számban megjelent vásárlókat a húsvétot megelõzõ hétvégén, ahol valóban
egyedi, kreatív, dekoratív és az egészséges táplálkozást segítõ
ajándéknak valók között lehetett válogatni.
A vásár mellett szórakoztató
programokkal és kóstolókkal várták az érdeklõdõket. Az elõbbi
célközönsége a gyermekek voltak, az utóbbiról pedig többek között Tóth Endre mesterszakács
gondoskodott. Látványkonyhája

vendége volt Balaicz Zoltánné,
akivel közösen egy húsvétisonkamaradékot alapul vevõ, gyorsan
elkészíthetõ tésztás ételt ütöttek
össze, néhány szakmai tanács
nyilvános megbeszélése közepette.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb április 14-én (kedd) 15.00 óra
április 21-én (kedd) 15.00 óra
VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: 68,7%; ÁKÓ: 143,5%; KK: 137.760 Ft

