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A helyi érték

Kun Szabó István, a Honvédel-
mi Minisztérium társadalmi kap-
csolatokért felelõs helyettes ál-
lamtitkára fogalmazott így a hõsök
napja alkalmából tartott megemlé-
kezésen a Hõsök kertjében. Mint
mondta, zalai katonák, kezdve az
Árpád-kori határvédõktõl a két vi-
lágháborúban elesett honvédekig,

olyan nagy és bátor tetteket haj-
tottak végre a magyar hazáért,
amelyek méltóak figyelmünkre és
tiszteletünkre. A magyar katonák
hatalmas erõfeszítései, tettei, ál-
dozatvállalása, magától értedõdõ
bátorsága és tiszteletre méltó ha-
zaszeretete elõtt tisztelegve állí-
tották fel a hõsi emlékmûveket,

mondta a szónok, aki kitért arra,
hogy a kormány elkötelezettséget
érez az elesettek emlékének ápo-
lása és a hadisírok gondozása
iránt.

A beszédet követõen Gondos
Ferenc nyugállományú ezredes, a
Zalaegerszegi Honvédklub tiszte-
letbeli elnöke, Szántai Lajosné
kincstárnok és Ferge László ház-
nagy megkoszorúzta az elsõ világ-
háború hõsi hallottainak emlékmû-
vét. A második világháború áldo-
zatai tiszteletére többek között ko-
szorút helyezett el Balaicz Zoltán
polgármester, Gecse Péter és Tol-
vaj Márta alpolgármesterek vala-
mint Vigh László országgyûlési
képviselõ.

ÉLETÜKET ADTÁK A HAZÁÉRT
HÕSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

– Vadas Zsuzsa –

A zalaegerszegi megyei kórház
sürgõsségi betegellátó osztálya
(SMO) három éve mûködik. Az
egészségügyi intézmény vezetõ
szakemberei úgy érzik – többszö-
ri tájékoztatás ellenére is –, hogy
a lakosság egy része indokolatla-
nul veszi igénybe a sürgõsségi
osztály szolgáltatásait. Így a „nem
sürgõs” besorolás következtében
gyakran jelentõs várakozási idõre
kényszerülnek a páciensek, és ez
óhatatlanul is elégedetlenséget

vált ki. E probléma kezelésére
nyilvános kerekasztal-beszélge-
tést szervezett a kórház a városi
televízió bevonásával, így élõ
közvetítés során a betegegyesü-
letek és a sajtó munkatársainak
részvételével kaphattak a nézõk
válaszokat a felmerülõ kérdések-
re. A kórház részérõl jelen volt a
fórumon dr. Halász Gabriella fõ-
igazgató, dr. Oroszlán Tamás fõ-
orvos, igazgatási koordinátor, dr.
Nagy Tamás, a sürgõsségi osztály
osztályvezetõ fõorvosa, dr. Kádasi
János, a traumatológia osztályve-

zetõ fõorvosa. Az alapellátás ré-
szérõl dr. Gergye Ferenc házior-
vos, szakfõorvos és dr. Batka Je-
nõ gyermekháziorvos, szakfõor-
vos. A mentõszolgálatot Szukics
János, a zalaegerszegi mentõállo-
más vezetõje képviselte.

Sürgõs vagy nem sürgõs? Mi-
kor, hová, milyen panaszokkal le-
het fordulni? Dr. Halász Gabriella
szerint fontos, hogy mindenki el
tudjon igazodni az egészségügyi
rendszerben, és fontos a visszajel-
zés is, ezért a kórház a jövõben
nyitottabbá szeretne válni és a
„betegszervezetekkel”, a lakos-
sággal jó kapcsolatot kialakítani. S
hogy miért a sürgõsségi ellátással
kezdõdik egy beszélgetéssorozat? 

(Folytatás a 3. oldalon.)

SÜRGÕS VAGY NEM SÜRGÕS? 
NEM A SORREND SZÁMÍT, HANEM A BETEG ÁLLAPOTA

Hová kell fordulni rosszullét esetén? Eligazodnak-e a betegek
az egészségügyi szolgáltatások között? Az alapellátási ügyelet
helyett miért szaladnak inkább a sürgõsségire, és mit tapasztal-
nak ott? A kérdéseket lehetne még folytatni.

„Azokra férfiakra és nõkre emlékezünk, akik családjuk, lakó-
helyük és hazájuk védelmében fegyverrel szálltak szembe a ha-
zánkat fenyegetõ ellenséggel, és a küzdelemben életüket adták.”

Negyedik alkalommal ke-
rült megrendezése a piacon
az egerszegi epernap.
Szombaton délelõtt zalai
termelõktõl és árusoktól
friss gyümölcsöt, valamint
eperbõl készült lekvárokat
és szörpöket lehetett akciós
áron vásárolni.

Egy helyi cukrászda jóvol-
tából epres süteményeket is
kínáltak. A hagyományokhoz
híven ezek voltak a legnép-
szerûbbek, hiszen az ingye-
nes finomságok körülbelül
húsz perc alatt elfogytak, pe-
dig – ahogy Horváth István, a
piac vezetõje a sajtónak el-
mondta – 1200 süteményfa-
latkát tettek ki a tálcákra.

Friss gyümölcsbõl vi-
szont kevesebb volt, mint a
tavalyi termelõi napon, mert
a rossz idõjárás – csapadé-
kos tavasz – nem kedvezett
az idei termésnek.

EPERNAP
Fotó:  – pP –

A PROCOMP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS ELEKTRONIKAI KFT.
MEGNYITOTTA GYÁRTÓI BEMUTATÓTERMÉT

Balaicz Zoltán polgármester és Vígh László országgyûlési
képviselõ üdvözlõ szavait követõen több világcég itthoni képvi-
selõi adtak tájékoztatást újdonságaikról, elképzeléseikrõl.

A bemutatóterem kialakításának az adta az ötletet, hogy nap-
jainkban nehéz eljuttatni a gyártók, beszállítók újdonságait a
partnerekhez. Lehetõséget biztosítsanak mind a lakosság mind
pedig az üzleti szféra számára, hogy vásárlás elõtt a kiválasz-
tott terméket kézbe vehessék, kipróbálhassák. Az ügyfelek el-
beszélgethetnek hozzáértõ szakkereskedõikkel a termék para-
métereirõl és a forgalmazói tapasztalatokról. Az ilyen informá-
ciók  sokszor megkönnyítik egy-egy döntés meghozatalát. A kö-
vetkezõ idõszakban 2–3, esetleg négyheti váltással egy termék-
kör vagy egy adott gyártó termékei köré csoportosítva tartanak
bemutatókat, kínálnak kedvezõbb vásárlási lehetõségeket.

DIVATFOTÓZÁS
A HÁZTETÕN

(5. oldal)



– b. k. –

– Hagyomány május végéhez
közeledve a gálamûsor, ahol meg-
mutathatjuk mennyit tanultak az is-
kolások, óvodások az elmúlt egy
év alatt. A másik ok, hogy miköz-
ben bemutatkozunk a helyi közös-
ségnek, segítséget is kérünk a to-
vábbi fejlesztésekhez. A szülõi
munkaközösség eddig is partner
volt ebben. Sok tervünk volt, s
mind megvalósult az összefogás
révén. Így lett természettudományi
és informatikai termünk, játszóte-
rünk, modernizáltuk az aulát –
mondta köszöntõjében Domján
István igazgató. – Most ezt a sort
folytatjuk. A belsõ udvar, valljuk
be, nem igazán közösségi tér.
Szeretnénk ide fákat, padokat, ud-
vari színpadot, udvari sakkot, sok
játékot. Hosszú folyamat lesz a
megvalósulás, és segítséget ké-
rünk hozzá. 

Majd miután az igazgató meg-
köszönte a kollégáknak, szülõk-
nek és a vendég fellépõknek a
mûsor létrejöttét, kezdetét vette a
gála, sok énekkel, sok tánccal,
hangszeres zenével. Kifelé-befelé
menet aztán aki úgy gondolta, el-
helyezhette adományát a gyûjtõ-
gömbbe.

B. K.

– Egyértelmûen színvonalasak a
bútorok, többféle termék jelent meg
a kiállításon. A munkák elkészülté-
hez fontos a gyakorlóhelyek támo-
gatása. Húsz helyen végezték a
gyakorlatot a végzõsök, az alap-

anyagot is ezek a cégek állták, s
várják vissza dolgozóként a diáko-
kat – mondta Kovács Ervin szakta-
nár, az utolsó évesek osztályfõnö-
ke. – Minden végzõsnek kötelessé-
ge a vizsgamunka-készítés, de mint
látható, a kötelesség helyett inkább
az ötletesség köszön vissza. 

– Van-e valami újdonság a
korábbi kiállításokhoz képest?

– Látható, hogy már nem min-
dig elsõdleges az anyag. Hiszen a
közönség tetszését egy nem ter-
mészetes faalapanyagú bútor
nyerte el.

– Ez jó vagy rossz?
– Egyik sem, tudomásul kell

vennünk az igényeket. Nekem a
természetes alapanyag jobban tet-
szik. Ki kell még emelni az intar-
ziadíszítéseket, ami nagyon sok
munkát igényel és a termék érté-
két jelentõsen növeli. 

– Volt valamilyen megkötés a
munkadarabot illetõen?

– Semmilyen. Az elkészített bú-
tor a diáké marad, így a saját
igény alapján dolgoztak. Termé-
szetesen a színvonalas mûszaki
dokumentáció mellékelése elõírás
volt, számítógépes tervezéssel,
CNC-mûveletekkel, a legkorsze-
rûbb technikával. 

– A szép munkák láttán fel-
merül a kérdés, pályán marad-
nak-e ezek a jól képzett fiata-
lok?

– Elsõ körben mindenki ezt ter-

vezi, s a munkahelyeken is tárt ka-
rokkal várják õket, azonnal, hely-
ben el tudnak helyezkedni. De per-
sze lehet oldalirányú csábítás,
majd kiderül. 

Az iskola tornatermében négy
napig látható kiállítás díjátadóján
többek között részt vett Mazzag
Ferenc, a Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke, valamint Müller
Imre, a Magyar Famûves Céh
képviselõje, az iskola egykori ta-
nára. Átadásra kerültek a cégek
ajándékcsomagjai, pénzutalvá-
nyai, s a közönségszavazatok
gyõztesei könyvjutalomban ré-
szesültek. Ez utóbbiban Hargitai
Richárd és az általa készített mo-
dern elõszobafal vitte el a pál-
mát. 

Az intarzia világába kalauzoló
Hadnagy György mûvésztanárnak
köszönetet fejeztek ki a diákok, s
hat voksoló is tárgyi ajándékban
részesült. 
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Együttmûködési megállapo-
dásokat adott át dr. Deák Imre,
az Emberi Erõforrások Minisz-
tériuma nemzetiségi és civil tár-
sadalmi kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkára a Zala
Megyei Civil Információs Cent-
rumban tartott regionális talál-
kozón, majd rövid sajtótájékoz-
tatót tartott a témával kapcso-
latban.

A házigazdák mellett Gyõr-
Moson-Sopron és Vas megyébõl ér-
keztek hasonló feladatkört ellátó
szervezetek képviselõi. A megjelen-
teket Czotter Csabáné, a zalaeger-
szegi egyesület alelnöke köszöntöt-
te, majd az államtitkár tartott tájé-
koztatót a Nemzeti Együttmûködési
Alap által támogatott civil együttmû-
ködési programról. Elmondta, az
idén 16 ezer pályázat érkezett már
hozzájuk, az idei keret 5,4 milliárd, a
tavalyi 3,4 milliárd forinthoz képest.
A pluszfeladatokat ellátó civil infor-
mációs centrumok pedig az ország
19 megyéjében, EU-s projekt kere-
tében összesen 300 millió forint tá-
mogatásban részesülnek, mellyel a
hazai feladatok mellett, a határon

átnyúló, magyar–magyar kapcsola-
tokat is ápolják, segítik a közfoglal-
koztatási programot. 

A résztvevõk bemutatkozása
során elhangzott, a Zala Megyei
Civil Információs Centrum három
iroda mûködését foglalja magába,
ami nagy feladatot, sokféle, egyre
ismertebb szolgáltatás biztosítását
jelenti. Céljuk az apró falvakba is
eljutni, tanácsadással, informá-
ciókkal, a közfoglalkoztatási prog-
ram támogatásával.

CIVIL EGYÜTTMÛKÖDÉS
B. K.

A résztvevõk, egykori és mai já-
tékosok, sport- és közéleti veze-
tõk, támogatók egyetértettek az
összefogás erejében, mely az
egykori öltözõ és valódi pálya nél-
küli csapatot ennyi éven keresztül
megtartott. Sok víz lefolyt a
Válickán, amikor az akkori szoká-
soknak megfelelõen, 1950-ben a
tsz-ek hatáskörébe tartozva jöttek
létre a közösségi sportegyesüle-
tek. Így a botfai is, akkor
Bocföldéhez tartozva, Botfai Rá-
kóczi TSZ SE néven. A sors szö-
vevényeit mutatja, hogy napjaink-
ban viszont az 1989 óta Botfai
LSC néven játszó csapat az után-
pótlás-nevelés terén támogatja a
környék településeit, így többek
között a bocföldeieket.

Gecse Péter alpolgármester,
úgy is, mint az ünneplõ futballcsa-
pat játékosa, köszöntötte a részt-
vevõket, hangsúlyozta azt a jelen-
tõs társadalmi munkát, mely sok
fejlesztéssel a mai állapotokhoz
vezetett, a legutóbbi beruházás-

ként a most avatott kis mûfüves
kézilabdapályával.

Az MLSZ által kiírt pályaépítési
pályázat segítségével valósult

meg a pálya, melyet 30 százalé-
kos önrésszel, 8 millió forinttal a
városi önkormányzat támogatott –
mondta Gecse Péter, kiemelte
még a Zala-Depo Kft. és a lakos-
ság segítségét

Balaicz Zoltán polgármester rö-
viden felidézte az elmúlt 65 év sar-
kalatos pontjait, az 1950-ben tör-
tént megalakulást, az 1979-ben
bekövetkezett válságos idõszakot,
1981-et, amikor a város részévé
vált Botfa, s 1989-et, amikor felvet-
ték az új nevet, s lendületes fejlõ-
dés indult meg a sportkörben.

Az avatáson megjelent Gellei
Imre egykori szövetségi kapitány
is, szót emelt a futball mellett. 

Megkérdeztük ez alkalomból
Kocsis Sándort, aki öt éve tölti be
a sportklub elnöki tisztét. 

– Az utóbbi években új irányt
vett a sportklub, az egyre több pá-
lyázati lehetõséggel élve. Ez az
irány a fejlõdni és lépni. Ma a foci
vagy fizetõs vagy közösségformáló
tevékenység. Mi inkább az utóbbit
valljuk, helyi nevelésû játékosaink
adják a csapat magját, s ennek kö-
szönhetõ a helyiek, családtagok,
rokonok támogatása is. Az is új-
donság, hogy nyitottunk a környe-
zõ települések, Bocfölde, Csatár,
Sárhida felé, fõleg az utánpótlás-
nevelés terén. De a közösségi élet-
ben is egyre szorosabbak a szálak,
például a besenyõiekkel, akik szin-
te minden rendezvényünkön itt
vannak. Azt vallom, hogy egyedül
egyik falu vagy településrész sem
képes eredményekre. Ezért fogjuk
össze az utánpótlás-nevelést, s
amikor visszamennek a saját tele-
pülésükre a fiatalok felnõtt játékos-
nak, már vannak alapok, elõkép-
zettség – mondta Kocsis Sándor,
aki nemcsak vezetõként, de idõn-
ként játékosként is látható a pá-
lyán. Megemlítette, hogy a közel-
múltban 2 milliós beruházással fel-
újították az öltözõ fûtési rendszerét
is. A tervek között pedig edzõpálya
kialakítását és parkosítást nevezett
meg, teljesen a lakosság társadal-
mi munkájában bízva. A nyáron
pedig elsõ alkalommal focitábort
szerveznek a gyerekeknek.

A sportkör ünnepét körbefogta
a kétnapos hagyományos telepü-
lésrészi nap, melyet Vigh László
országgyûlési képviselõ köszöntõ-
je nyitott. 

PÁLYAAVATÁS SZÜLINAPRA
65 ÉVES A BOTFAI SPORTKLUB

Sok, a helyi sport- és közösségi életbõl ismerõs arc tekintett
vissza az elmúlt évtizedekre a 65 éves fennállását ünneplõ Botfai
Lakótelepi Sport Club ünnepén, melyet az idõjárás tréfáit kicse-
lezve pályaavatóval tettek emlékezetessé.

Decemberben kerül sor a pári-
zsi klímacsúcsra, ahol történelmi
jelentõségû nemzetközi egyez-
mény megalkotására kerül sor. A
cél, hogy megszülethessenek
azok az intézkedések, melyek a
Földet meg tudják védeni a kör-
nyezetszennyezés és a globális
felmelegedés ellen. A Föld meg-
tartóképességét fontosnak tartó Al
Gore, az USA egykori alelnöke
vállalta, hogy egymilliárd ember
támogatását szerzi meg e nemes
célért arra az idõre, amikor Párizs-

ban közel kétszáz ország vezetõje
tárgyal a klímavédelemrõl.

Mint a polgármester fogalma-
zott, Áder János is támogatja a
kezdeményezést, a Köztársasági
Elnöki Hivatal egy honlapot
(www.elobolygonk.hu) is létreho-
zott, ahol a témában a legfonto-
sabb információk megtalálhatók.
Azt szeretnék, ha Magyarország
kétmillió aláírással csatlakozna,
ezért arra kéri a zalaegerszegie-
ket, hogy vegyenek részt az elekt-
ronikus aláírásgyûjtésben.

KÉTMILLIÓ ALÁÍRÁS KELL
CSATLAKOZÁS A KLÍMAVÉDELEMHEZ

A Megyei Jogú Városok Szövetsége májusi közgyûlésén egy-
hangú döntéssel csatlakozott Áder János köztársasági elnök klí-
mavédelmi kezdeményezéséhez. A részletekrõl Balaicz Zoltán
polgármester sajtótájékoztatón számolt be.

KÖTELESSÉG HELYETT ÖTLETESSÉG
REMEK VIZSGAMUNKÁK A DEÁKBAN

Amit vet az ember, azt fogja learatni, de ti már most is valamit
learattatok – intézte dicsérõ szavait a diákokhoz Rozmán Sándor
intézményvezetõ, a Deák–Széchenyi Szakközépiskola és Szakis-
kola faiparos, végzõs tanulóinak, hagyományos vizsgaremek ki-
állításán, majd köszönetét fejezte ki a felkészítõ tanároknak. A
nagyszámú látogató, s az elismerések mutatják, a még néhány
napig diákstátusban lévõ fiatalok nem hiába koptatták az iskola-
padot. 

JOBBIK:
A PARKOLÁSRÓL

„Sajnálattal fogadtuk a köz-
gyûlésnek azt a döntését, hogy
bevonták a fizetõ-parkolóöve-
zetbe a Vizslaparki út eddig
még díjmentes parkolóit” – fo-
galmazott sajtótájékoztatóján
Pete Róbert önkormányzati
képviselõ, a Jobbik városi elnö-
ke.

Szerinte ennek egyik várható
következménye az lesz, hogy az
autósok az Arany János utca nyu-
gati oldala felé esõ lakóövezet
szûk utcáiban fogják hagyni jármû-
veiket, ami közlekedési nehézsé-
get okoz majd az ott élõknek. Mint
Pete Róbert fogalmazott, ez egy
olyan intézkedés, amely problé-
mát nem orvosol, viszont újabb
problémát idéz elõ. Ezekben a
parkolókban ugyanis még közel a
belvároshoz le lehetett tenni díj-
mentesen az autókat, és ez nagy
könnyebbséget jelentett az ügyeik
intézését végzõ embereknek. A
Jobbik szerint az önkormányzat
ezzel az intézkedésével nehezíti a
zalaegerszegiek életét.

GYÖNYÖRÛ
ÁSVÁNYOK
A romániai Máramaros me-

gye ásványgyönyörûségeibõl
nyílik kiállítás a Magyar olaj-
és Gázipari Múzeum kiállító-
termében június 11-én 16 óra-
kor.

A tárlatot – mely a nagybá-
nyai Victor Gorduza Ásványtani
Múzeum közremûködésével va-
lósul meg – Tóth János, az Olaj-
ipari múzeum igazgatója, vala-
mint prof. Ioan Denut, a nagy-
bányai intézmény vezetõje nyitja
meg.

A kiállított ásványokról a Victor
Gorduza múzeum igazgatóhelyet-
tese, Elizabeth Fodor, valamit Wa-
nek Ferenc geológus is beszél a
megnyitó alkalmával.

GÁLA AZ ÖVEGESBEN
ÖSSZEFOGÁS A SZÜLÕKKEL

Az iskola belsõ, betonos udvarának felújítása van tervben az
Andráshidai városrészben. Ezt segítendõ, jótékonysági gála ke-
retében szólította meg az intézmény vezetõsége a szülõket, akik
büszkén tapsoltak gyermekeiknek a különbözõ mûvészeti ághoz
tartozó produkciók láttán.



– A. L. – 

– A trükkös tolvajok tárháza ki-
fogyhatatlan, sokféle ötlettel ko-
pogtatnak be a lakásokba. Ezek
egyike, amikor cég, vállalkozás
nevében ajánlanak fel valamilyen
munkát – mondja Bükiné Papp
Zsuzsanna rendõr alezredes, a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Bûnmegelõzési Alosztályá-
nak vezetõje. – Valóban gyakran
hivatkoznak a közös képviselõre,
illetve szívesen élnek azzal, hogy
ez kötelezõ, például, ki kell cserél-
ni a nyílászárókat. Azt tanácsol-
juk, minden ilyen esetben legye-
nek teljesen bizalmatlanok, és
ahogy ebben a lépcsõházban is
tették, hívják fel a közös képvise-
lõt. Persze így sem kerülhetõ el,
hogy valaki ne rendelné meg a
munkát, amiért persze többet fi-
zet, mint kellene. 

– Miért érnek könnyen célba
a trükkös tolvajok?

– Megnyerõ modoruk, határo-
zott fellépésük igencsak megté-
vesztõ lehet. A leggyakoribb félre-
vezetés, hogy pénzt hoztak az ön-
kormányzattól vagy valamelyik
szolgáltatótól. Mindenki örül a
pluszpénznek, így ezzel a mód-
szerrel legkönnyebb megtéveszte-
ni áldozataikat. Az emberek meg-
feledkeznek arról, hogy készpénzt
csak a postás hoz, és miközben
elterelik figyelmüket, kirabolják
õket.

– Többnyire idõs emberek az
áldozataik...

– A trükkös tolvajok többnyire
idõsebb emberek sérelmére köve-
tik el cselekményeiket, kihasznál-
va hiszékenységüket, óvatlansá-
gukat. Fõleg az egyedülállók van-
nak ennek a veszélynek kitéve, hi-
szen örülnek annak, hogy valaki
rájuk nyitja az ajtót. Az idõs embe-
rek már kevésbé látnak jól, nem
tudnak úgy figyelni, visszaemlé-
kezni az esetre, ezért nehezen
kérhetõ tõlük pontos személyle-
írás az elkövetõkrõl. Ezért arra
kérjük õket, legyenek gyanakvóak
a házuknál megjelenõ idegen sze-
mélyekkel szemben, és ne enged-
jék be õket. A trükkös tolvajok elle-
ni legjobb védekezés ugyanis a
teljes bizalmatlanság. Ha ilyen
szándékot tapasztalnak, kérjenek
segítséget telefonon a rokonoktól,

szomszédoktól vagy a rendõrség-
tõl.

– A megyei rendõr-fõkapi-
tányság a közelmúltban a bûn-
megelõzési akciót hirdetett az
elszaporodó trükkös lopások
visszaszorítása érdekében. Mik
a tapasztalatok?

– A megyében minden 65 év fe-
letti lakost felkeresnek munkatár-
saink, hogy felhívják figyelmüket a
veszélyekre. Eddigi tapasztala-
taink igen széles skálát mutatnak.
Van, hogy tárva-nyitva minden,
tényleg az nem megy be a lakás-
ba, aki nem akar.  Máshol minden
bezárva, a kémlelõnyíláson át
megnézik, illetve megkérdezik, ki
kopog, mielõtt ajtót nyitnának. Et-
tõl függetlenül még lehet valaki
rossz szándékú, ezért azt javasol-
juk, csak azokat engedjék be, aki-
ket jól ismernek. A rendõrt is csak
úgy invitálják be a lakásba, hogy
elõtte elkérik igazolványát. Akár
faluban, akár városban élnek, fi-
gyeljenek oda szomszédjaikra is,
és értesítsék a hatóságot, vagy a
körzeti megbízottat, ha gyanús
cselekményt észlelnek – hangsú-
lyozta Bükiné Papp Zsuzsanna. 

– B. K. –

– A születés és a szülés min-
denkit mélyen érintõ témák. A vá-
randóssággal együtt erõs hatással
bír az ember testi-lelki-szellemi
egészségére, fejlõdésére. Erre már
vannak kutatási eredmények, mivel
az egészségügyi rendszert csak té-
nyekkel lehet megszólítani, de a
szemlélet egyre inkább terjed a
köztudatban is – kezdte elõadását
a neuropszichológus, a Perinatus
Alapítvány elnöke.

– Sokáig azt gondolták a szak-
emberek, hogy a méhen belüli élet
csupán egy genetikai program ki-
bontása. Az utóbbi idõkben kezdik
a környezeti hatások fontosságát
figyelni, mely akár felül is írhatja
ezt a programot. Elmondhatjuk, a
magzat kompetens, a fogantatás-
tól kompetens az életben mara-
dásra, s ezt már ekkor meglévõ ké-
pességek segítik. Például 17 hetes
korra a teljes bõrfelületen kialakul
az érzékelés képessége. 15 hetes
korban megjelennek az ízlelõbim-
bók, jellemzõ a magzatvíznyelés.
Ha a magzatvíz összetételét meg-
változtatják, az édesebb ízûbõl
többet nyel a magzat, tud különb-
séget tenni, ahogy születés után is
azonnal képes a négy alapízt meg-
különböztetni, arckifejezése is ezt
mutatja. A szaglás vitatott, nehe-
zen vizsgálható. De az egyértelmû,
hogy születés után a kellemes illat
felé fordul, a kellemetlentõl pedig

elfordul a baba. A hallás a 16–20.
héten kialakuló készség. Észlelik a
belsõ hangokat (anya) és a külsõt.
Az ének, a zene, a ritmus, a mese
pozitívan hatnak az idegrendszer-
re, fontos részei a nevelésnek, az
anyával és a külvilággal való kap-
csolat kiépülését segítik. A harmo-
nikus zenék, mint mondjuk Vivaldi
mûvei harmonikus lelki állapotot
teremtenek. Bizonyított tény, hogy
koraszülötteknél a megfelelõ zene
segíti a légzés lassulását, ezek a
babák nem képesek ugyanis az
önálló légzésszabályozásra. A leg-
késõbb kialakuló készség a látás.
A 16. héten még csukott a szem,
de a fényre reagálnak a magzatok.
7 hónaposan pedig már nézeget-
nek, vizsgálódnak, s ebben gyor-

san el is fáradnak. Az újszülött te-
hát már lát, csak a mûködés válto-
zik, alkalmazkodik a nagyobb tér-
hez, élesedik. Az is bizonyított,
hogy a babák az arcot szeretik leg-
inkább nézegetni.

– Az anyaméh olyan iskola, me-
lyet minden bébi kijár – folytatta elõ-
adását egy idézettel az elõadó. – S,
hogy a világ milyen, azt tapasztalja
meg ebben az idõszakban. Szoron-
gató, veszélyes, stresszes vagy vi-
dám, megküzdhetõ hely, ahol jó do-
log a kapcsolat. Ezekre az élmé-
nyekre egy életen át emlékezünk.
Nem tudatosan, de bizonyos szituá-
ciók elõhozzák ezeket és hatnak,
sokszor nem is értjük, miért reagá-
lunk bizonyos érzelmekkel adott
helyzetre. Az emlékezést kísérle-
tekkel is bizonyították. Például a vá-
randósság végén rendszeresen fel-
olvasott mesét, a babák felismerték
születés után. S vajon magára a
születésre is emlékszünk-e? Ezt
elõször hipnózissal bizonyították,

aztán óvodásokkal végzett beszél-
getésekkel és úgynevezett alagutas
játékokkal. Ez utóbbit izgalmas
vagy nagyon feszült helyzetként él-
ték meg (szûk hellyel, bezártsággal,
letakartsággal kapcsolatos érzése-
ink is ideköthetõk). 

Társas lény-e a magzat – vetet-
te fel a kérdést az elõadó?

– Egyértelmûen igen, képes a
kapcsolatfelvételre. De ehhez az
anyának és a környezetnek el kell
fogadni, hogy õ önálló lény, saját
érzésekkel, tapasztalásokkal. Ez a
kapcsolat több okból is fontos. A
magzatot fel kell készíteni a szüle-
tésre, ezzel segíthetjük ezt a ne-
héz élményt. Megértetni vele,
hogy az új világ számára szüksé-
ges, akkor is, ha fájdalmas a szü-
letés. Ne hagyjuk magára a babát
születés közben, mert félelmet,
nagyon erõs fájdalmakat, fulladá-
sos élményeket él meg az addigi
biztonságos, kellemes környezet-
ben, s úgy érzi, mindezzel magára
maradt. Beszéljünk a babához, s a
pihenõ idõszakban nyugtassuk.
Bizonyították, hogy azon babák
esetében, akiknek magzati korban
meséltek, rövidebb idõ alatt szület-
tek meg.

A
VÁROSI HETILAP

GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ HIRDETÉSI MENEDZSERT
(MUNKATÁRSAT) KERES.

Az egerszegi székhelyû lapkiadó lehetõséget biztosít a megye
egész területén az üzletkötésre. Teljesítményarányos bérezést
ajánlunk (számlázás, egyszerûsített munkavégzés, vagy bizonyos
feltételek teljesülése esetén fõállás is lehetséges).

Jelentkezni a 92/599-353-as telefonszámon 9–15 óra között, illetve
az info@zalamedia.hu címre küldött e-mail-ben lehet. Személyes
találkozóra a bejelentkezést követõen kerül sor.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Talán azért, mert a sürgõsségi

ellátásban kapják a betegek az el-
sõ segítséget, és ez sokat jelent.
Az egészségügy lehetõségei is
korlátozottak, és a betegeknek
sem jó, ha nem oda fordulnak
problémájukkal, ahová kell.

A sürgõsségi osztály alapvetõ
feladata a sürgõs szükség körébe
tartozó állapotok ellátása a lehetõ
leggyorsabb, leghatékonyabb és
legmodernebb elvek, egységes
protokoll alapján. Ilyen az életet
veszélyeztetõ betegségek ellátá-
sa, mérgezések, szervi károsodás
veszélyével járó állapotok, erõs
fájdalmak észlelése. Nem tartozik
az osztály profiljába a gyermekek
(18 éves korig) valamint a szülé-
szet-nõgyógyászati problémák el-
látása. Nem feladata az osztály-
nak a hosszabb ideje fennálló kró-
nikus panaszok kivizsgálása, ellá-
tása. Minderrõl dr. Oroszlán Ta-
más és dr. Nagy Tamás beszélt,
példákat is említve. Ha például
már a mentõben kiderül, hogy egy-
értelmû a szívinfarktus vagy a
stroke, egyenesen a megfelelõ
kórházi osztályra szállítják a bete-
get. 

„Naponta szembesülünk azzal,
hogy olyan panaszokkal keresnek
fel bennünket, ami nem tartozik
hozzánk” – mondja dr. Nagy Ta-
más. Példaként említ néhány
megjegyzést: „Azért jöttem, mert
most érek rá... Azért jöttem, mert
itt rendesen meg kell, hogy
vizsgáljanak... rendelkezésre áll-
nak a diagnosztikai eszközök...
Azért jöttem, mert több mint egy
hónapot kell várnom a megadott
idõpontra a szakrendelésen... Egy
év alatt másfélszeresére nõtt a be-
teglétszám, és így kevesebb idõ

jut azokra, akik valóban életve-
szélyben vannak.

Influenzás tünetekkel ne men-
jenek a sürgõsségire, de ha lég-
zészavar, fulladás áll fenn, akkor
érdemes felkeresni az osztályt.
Erõs, nem szûnõ migrénes fejfá-
jással hová forduljon a beteg? –
fogalmazódott meg egy kérdés.
Amennyiben régóta fennáll a mig-

rénes panasz, az nem igényel
sürgõsségi ellátást. De ha valaki-
nek élete elsõ ilyen fejgörcse van,
kettõs látása, szédülése, azonnal
keresse fel az osztályt, mert
stroke-gyanús lehet az állapota.
Heveny hasi görcs, eddig még
nem ismert erõs fájdalom, vagy
szívritmuszavar esetében is felke-
reshetõ a sürgõsségi. Magas vér-
nyomással azonban csak akkor,
ha az erõs szédüléssel és egyéb,
eddig még nem tapasztalt pana-
szokkal jár.

Dr. Gergye Ferenc azt mondja,
amikor annak idején elõször hallott
arról, hogy sürgõsségi osztályt
alakítanak ki a kórházban, tudta,
hogy népszerûbb lesz, mint az

ügyelet. Pedig meggyõzõdése,
hogy minden beteget a „saját
szintjén” kell ellátni. Ha el lehet a
háziorvossal, ott kell, ha az ügye-
leten, akkor pedig ott, hiszen az
ügyeletes orvos, ha úgy látja, hogy
komolyabb a baj, továbbküldi a
sürgõsségire. A beszélgetés során
elhangzott az is, hogy esetleg kor-
látozni kellene a sürgõsségi hoz-

záférését, ezzel gyorsítanák a
vizsgálatát a valóban azonnali se-
gítségre szorulóknak, az életve-
szélyben lévõknek. Dr. Halász
Gabriella megjegyezte, az egyik
hétvégén ellátogatott a sürgõssé-
gire, és azt tapasztalta, hogy tíz
betegbõl nyolc állapota nem kí-
vánta a sürgõsségi ellátást. 

Azt persze az orvosok is meg-
értik, ha valaki tényleg rosszul
van, megijed, sürgõsen szeretné
tudni, mi a baja. De ha valaki kró-
nikus betegségben szenved, álla-
pota miatt nincs szükség sürgõs-
ségi kivizsgálásra. A hosszú, ese-
tenként több órás várakozási idõ is
azoknál fordul elõ, akik nincsenek
közvetlen életveszélyben.

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

EGÉSZ NYÁRON

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

Legközelebb:

június 10-én 15.00 óra, június 15-án 9.00 és 15.00 óra

június 18-én 9.00 és 15.00 óra, július 1-én 9.00 és 15.00 óra

A 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: E 68,75–67,74%; GY 42,27–65%; ÁKÓ: 143,5–153%; ÁKK: 137.760–146.880 Ft.

SÜRGÕS VAGY NEM SÜRGÕS? 
NEM A SORREND SZÁMÍT, HANEM A BETEG ÁLLAPOTA

3Aktuális

A szervezõ, Lippa Judit néhány
éve költözött a zalai megyeszék-
helyre, és talaj- , növény- és állat-
barát kertmûvelési módjával,
egyéb, már-már feledésbe merült
hasznos házi praktikákkal gyorsan
barátokra lelt.

Így alakult ki az a kör, amely fon-
tosnak vallja a természetbarát mó-
don termesztett saját zöldség, gyü-
mölcs és ebbõl készült ételek fo-
gyasztását. S emellett a népdalok,

a magyar hagyományok õrzése is
összetartja a csapatot. A palánta-
börzére csereberélni várták az ér-
deklõdõket, hiszen van, akinek fe-
lesleg keletkezett, másnak külön-
bözõ okokból hiány, a magról vetett
kis növények terén. A rendezvény
helyszíne tavaly a Falumúzeum
volt, az idén a gébárti kézmû-
vesház környéke, ami egyben kel-
lemes kikapcsolódási helyül szol-
gált a résztvevõ családoknak. 

Második alkalommal rendeztek kora tavasszal magbörzét, ké-
sõbb pedig palántabörzét a zalaegerszegi és környéki lelkes kert-
barátok. 

PALÁNTABÖRZE

BESZÉLJÜNK A BABÁHOZ
Gyermeknap okán idézünk abból az elõadásból, mely a közel-

múltban rendezett Születés hete program során hangzott el, s a
ma még szakmai körökben is kevésbé hangoztatott kompetens
magzatról, azaz a méhen belüli képességekrõl, észlelésrõl szól-
nak. Az elõadó, dr. S. Nagy Zita pszichológus az idén fennállásá-
nak 100. évfordulóját ünneplõ Magyar Védõnõi Szolgálatot is
kérte, hogy az alább megfogalmazottakat terjesszék a szülõk elé.

S. Nagy Zita

EGYEDÜLÁLLÓ IDÕSEK, VIGYÁZZATOK!
TRÜKKÖS TOLVAJOK A TÁRSASHÁZAK KÖRÜL
A trükkös betolakodók lendülete úgy tûnik megállíthatatlan.

Legutóbb azzal próbálkoztak, próbálkoznak zalaegerszegi társas-
házakban, hogy „az EU Fejlesztési Kft.-tõl jöttek, és szeretnék
felmérni a lakásokat.” Arra is hivatkoztak, hogy a közös képvise-
lõ küldte õket. Az emberek kezdenek tanulni mások (netán saját)
hibái(k)ból, és a rendõrség figyelemfelhívó akcióiból, mert az
érintett társasházakban szóltak a közös képviselõnek.
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Az üzemlátogatás ideje alatt
minden csoport másfél órát töltött
a telephelyen. Ez idõ alatt két elõ-
adást hallgattak meg, ahol szak-
embereink bevezették õket az
ivóvíztermelés és szennyvízelve-
zetés rejtelmeibe, illetve az akkre-
ditált laboratóriumvizsgálatok vilá-
gába. A résztvevõk betekintést
nyerhettek az ivóvízüzem mûkö-
désébe, jártak a diszpécserszo-
bában, ahol a folyamatirányítási
rendszerrel ismerkedtek meg, il-
letve megtekintették a szûrõgép-
házat, ahol a friss ivóvíz az év
minden napján kellemes klímát
biztosít.

Az elõadások mellett a gyere-
kek kipróbálhatták a szennyvíz-
ágazat csatornamosóját, illetve
felülhettek az ivóvízágazat árok-
ásójára. Nagy sikere volt a szerel-

vénykiállításnak és a csõszerelõ
játéknak is. A körút végén

lajtoskocsiból kóstolhatták meg a
frissen szûrt ivóvizet.

Az üzemlátogatásra összesen
16 csoport érkezett, nem csak Za-
laegerszegrõl, hanem a környezõ
településekrõl is.

A Zalavíz Zrt. elsõsorban a
vízszennyezés ellen vesszük fel

a harcot, emellett a víztakarékos-
ságra is fel kívánjuk hívni a la-
kosság figyelmét. Munkatársaink
az év minden napján azért mun-
kálkodnak, hogy a csapból min-
dig folyjon a tiszta, egészséges
ivóvíz, az elhasznált, szennye-
zett víz pedig megtisztítva jusson
vissza a folyókba, tavakba. Ha-
zánk – azon belül Zala megye –
kitûnõ adottságokkal rendelke-
zik. Ahhoz, hogy a jövõben is
mindenkinek jusson tiszta ivóvíz,
hogy megmaradhassanak a fo-
lyók és tavak, erõfeszítéseket
kell tennünk vizeink megóvá-
sáért, állapotuk javításáért. Be-
csülnünk és óvnunk kell tehát a
vízvagyont.

Az Egerszeg Fesztivál hagyo-
mányõrzõ hétvégéje a néptánc,
népzene jegyében telt, a Zalai
Táncegyüttes Egyesület szerve-
zésében. A kétnapos esemény
során zajlott a hagyományos,
országos hírû, XVIII. Kárpát-me-
dencei verbunkverseny és a III.
Zala megyei gyermek néptánc
szólóverseny.

b. k.

Továbbá néptánccsoportok mû-
sora, népzenei koncertek, senior
táncosok találkozója, pávakörök
elõadásai, táncházak kínáltak bõ-
séges kikapcsolódási lehetõséget.
A programok helyszíne az idõjárás
függvényében az egyesület szék-
helye, a Keresztury VMK, illetve a
Dísz tér voltak.

A városi önkormányzat támo-
gatásával vett részt a Zalai Tánc-
együttes 1998-ban abban a prog-

ramban, amely idõközben az or-
szágosan is közismert Verbunk-
fesztivállá, illetve több napos ha-
gyományõrzõ hétvégévé nõtte ki
magát. Ezzel az egyesület az
egyébként is archaikus kultúrát él-

tetõ, értékmentõ tevékenységéhez
egy nagy fejezetet csatolt. Az idén
tizennyolcadjára álltak férfias
rendbe a táncosok, hogy az erdé-
lyi Blága Károly (Kicsi Kóta),
gyimesi csángó, a népmûvészet

mestere által közölt to-
borzótánc mértékét
megüssék. Az adat-
közlõ 85 éves táncos,
mint a zsûri elnöke,
személyesen is jelen
volt. (2002-ben szintén
Blága Károly által köz-
readott tánc volt a ver-
bunkverseny feladata.)

A szokásoknak
megfelelõen kötelezõ
és szabadon választott
táncot mutatott be a 22
résztvevõ, melyet a
háromtagú zsûri és a
közönség bírált el. En-
nek megfelelõen dobo-
gós helyek pénzjuta-
lommal, illetve közön-
ségdíj került kiosztás-

ra. Ez utóbbit Kustán Norbert (Za-
lai Táncegyüttes) nyerte el. A hiva-
talos zsûri pedig Juhász Krisztiánt
(Nógrád megye) ítélte a legjobb-
nak. 

A díjátadó ünnepségen Balaicz
Zoltán polgármester is jelen volt.
Megköszönte a szervezõknek,
Varga János koreográfusnak, az
együttes vezetõjének és Rácz Pet-
rának, az egyesület elnökének a
munkát, mely egész hétvégét kitöl-
tõ folklórgálát tett lehetõvé. 

– A népi hagyományok a múlt-
ban gyökereznek, de a jövõt építik.
S büszkeség, hogy az ezt bemuta-
tó program Zalaegerszegen és a
megyén túl mutató, kétnapos ren-
dezvénnyé nõtte ki magát – fogal-
mazott a polgármester. 

A versenyt követõen további
erdélyi adatközlõk mutattak be
táncokat. Majd kezdetét vette a
folklórgála, melyben minden kor-
osztály, s a hagyományõrzõk szá-
mos csoportja vonult fel. A sort a
Zalai Táncegyüttes legfiatalabb
utánpótláscsoportja, a Zalai
Csüntök indította, az erdélyi Kö-
kényes Táncegyüttes két koreog-
ráfiával is készült. A 30 éves jubi-
leumát ülõ Harangláb zenekar
mellett az országosan is ismert
Kerekes Band a helyi Kutyaköly-
kökkel kiegészülve, illetve a Góbé
zenekar is színpadra állt.
Csakúgy, mint a gyerekek, illetve
a régi táncosok. Ez utóbbi prog-
ramnak már az idõjárás is kedve-
zett, s a Dísz tér közönsége elõtt
mutatták meg magukat az elsõ al-
kalommal egymásnak randevút
adó Zala megyei senior néptánc-
együttesek, köztük a kizárólag
hölgyeket tömörítõ zalaegerszegi
Szarkaláb együttes.

HAGYOMÁNYÕRZÕ FOLKLÓRHÉTVÉGE
NÉPTÁNC, NÉPZENEI KONCERTEK, TÁNCHÁZAK

B. K.

A mûvet 1999-ben mutatták be
elõször Magyarországon, tízéves
kifutási idõvel számolva. Azonban
a közönség másképpen gondolta,
s az igények alapján még ma is
játsszák a Mulatság címû tragiko-

médiát. Három szereplõje, három
jobb sorsban reménykedõ férfi,
akik miközben a maguk módján
készülõdnek a közelgõ jóra, ese-
ménytelen életük feldolgozásához
más-más módszereket vetnek be.
Miközben izgalomra várnak, kíno-
san ügyelnek a megfelelésre, a
csoportszellemre, amiben mind-
annnyiuknak megvan a helye alfá-
tól a gammáig. Fordulat ebben
csupán a mû végén következik be. 

Kínos feszengésüket a köddé
váló kellemes dolgok okán, lassan
átragasztják a közönségre is, akik
eleinte csupa humorra vették a lá-
tottakat. Aztán persze kezd deren-

geni, hogy ilyesmi már velem is
történt néha, de egyszer biztos, és
az milyen rossz is volt. S hogy
nem adják fel, menetelnek egy-
mást hibáztatva, önerõben vagy
éppen a sorsban bízva. Mert mu-
latság nélkül nem lehet élni. Egyi-
kük ezt szó szerint is veszi. Aztán

mélyebb filozófiai szemléletbe is il-
lõen elhangzik a megkönnyebbült
felsóhajtás, hiszen „Színház ez,
öcsém!” akkor nincs baj, ez csak
egy szerep, s lehet még részünk a
vágyott jóban, nem is vagyunk
rosszabbak, hibásak, lúzerek.

Másnap megkérdezték tõlem,
milyen volt? Nem tudom, még min-
dig ezen gondolkodom, válaszol-
tam. Akkor jó volt! S amikor ugyan-
abban a színtérben elkezdõdött a
verbunkverseny és a néptáncgála,
igazi örömteli mulatság, szinte fájt,
hogy nincsenek itt. Hiszen mégis
lett mulatság, van mulatság, csak
még egy kicsit kellett volna kitartani. 

SZÍNHÁZ EZ, ÖCSÉM!
AHOL MULATSÁGNAK LENNI KELL
Scherer Péter korábban látott színészi alakítása, a Klamm há-

borúja volt az egyik ok, amiért jegyet váltottam. Garanciát jelen-
tett számomra. Mégsem az volt, amire készültem. Fajsúlyosabb,
mint amit a címe ígért. Fájdalmas komikum, mint az olyan mulat-
ság, ami elmarad, vagy sehogy sem akar sikerülni. Mrozek darab-
ját a Keresztury VMK színpadán két elõadásban láthatta a közön-
ség Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Szikszai Rémusz szereplésével.

ÜZEMLÁTOGATÁS A ZALAVÍZNÉL
A gyereknapi rendezvényekhez kapcsolódóan a Zalavíz Zrt. új-

ra megnyitotta kapuit az óvodások és általános iskolások elõtt.
A május 27-i egész napos üzemlátogatás során több mint 300
gyerek fordult meg zalaegerszegi központi telephelyünkön.



– pánczélPetra –

A már-már mûvészeti akciónak
is beillõ projekt valahol a
lookbook-fotózás és a kampányfo-
tózás mûfaji határait súrolta; de er-
rõl majd késõbb. Maradjunk in-
kább a helyszínnél, ami egy belvá-
rosi emeletes ház teteje volt. Ko-
pott falak, öreg szellõzõnyílások
és tûzlétrák adták a hátteret a fia-
tal tervezõ kollekciójához. A mun-
kát némileg nehezítette a szinte
percenként változó idõjárás. Hol
csepergett az esõ, hol hétágra sü-
tött a nap, a viharos erejû szélben
pedig egyáltalán nem lehetett kel-
lemes a modellnek nyári ruhákban
pózolni.

– Szerencsére Simon Xénia
szombathelyi modellnek, Horváth
Gábor fotósnak és Bogár Judit
sminkesnek köszönhetõen egy
nagyon jó csapat jött össze –
mondja Sustik Kriszta. – Mivel in-
kább a szabadtéri helyszínek híve
vagyok, az idõjárás viszontagsá-
gaival számolni kell, de ezek akár
hozzá is tehetnek a projekthez.

A tetõn például a ház fölé ma-

gasodó futurisztikus fellegek adtak
kiváló díszletet az amúgy is sci-fi-
be illõ ruhákhoz.

– A külsõ helyszínekben azért
is látok több lehetõséget, mert a
környezet dizájnja és a ruhák egy
sajátos összképet adnak. Az a jó,
ha nem csak maga a kollekció je-

lenik meg, hanem a képekben van
valami plusz is. Ezek az úgyneve-
zett kampányfotók miniprojektek-
ként is felfoghatók. Annál is in-
kább, mert a csapatmunkában hi-

szek. Akkor érzem jól magam, ha
a fotós, a modell, a sminkes és a
fodrász is hozzáteszi a maga ötle-
teit a témához, és egymást moti-
válva, egyfajta szellemi összhang-
ban zajlik a munka.

A mostani program afféle
lookbook-fotózásnak indult, ami
annyit jelent, hogy egy homogén
háttér elõtt több oldalról fotózzák
le az egyes ruhadarabokat. A ter-
vezõ a készülõ webshopjához
szeretett volna képeket készíttetni,
a környezet (a többszintû tetõszer-

kezet, a szellõzök, a szürkés falak)
azonban megihlette, így egy kicsit
a kampányfotózás felé billent el az
akció.

– Nem baj, ha kicsit ösztönö-

sen, vagy intuitív módon zajlik a
fotózás. Nem szeretek mindent
elõre eltervezni és papírra vetni.
Lehet, hogy ez néha kicsit elnyújt-
ja a munkát, de a spontán ötletek-
bõl nagyon jó végeredmény szü-
lethet.

Mint meséli, még olyan is elõ-
fordul, hogy a helyszín sem elõre
eltervezett. Burg Ákos Bécsben
élõ fotóssal (akivel már több pro-
jekten is dolgozott együtt) néhány
éve ausztriai helyszínt kerestek,
de sehogy sem találtak megfelelõt.
Mígnem egy sajnálatos esemény
„mentette meg” a helyzetet: Bécs-
tõl nem messze ugyanis erdõtûz
volt, a fotós pedig engedélyt kért a
tûzoltóktól, hogy a leégett erdõbe
mehessenek fotózni. Mondani
sem kell, hogy a fantáziavilágba il-
lõ környezet nagyon jó háttere lett
a kampányfotóknak. 

Kriszta vízlepergetõ anyagból
készült, kissé futurisztikus hatású
ruháihoz (kabátok, nadrágok, fel-
sõrészek) nagyon jól illenek az
ipari környezetek. Nem véletlen,
hogy szervezett már fotózást bau-
xitbányában is. A kõzet által piros-
ra színezõdött talaj és háttér
marsbéli hangulatot adott a képek-
nek. A kívül vízlepergetõ, védelmi
funkciót biztosító, belülrõl pedig
meleg, puha anyagú ruhák nagyon
jó összhangba kerültek a kiválasz-
tott helyszínnel. (Ahol az egyik
modell a népszerû mûsorvezetõ,
Iszak Eszter volt.)

– Most egy közeli és egyszerû
helyszínt kerestem. A mûteremla-
kás melletti kissé kopott tetõ jó vá-
lasztásnak bizonyult. Olyannyira,
hogy a sok-sok felkínálkozó lehe-
tõséget le is kellett redukálni me-
net közben, hogy gördülékenyeb-
ben haladjon a munka. A végered-
mény pedig hamarosan látható
lesz az interneten és a közösségi
oldalakon.
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Az ülés vendége Káli Csaba, az
MNL Zala Megyei Levéltárának
igazgatóhelyettese volt, aki „Szocre-
ál epizód Zalaegerszeg építészeté-
ben az ötvenes, hatvanas években”
címmel tartott elõadást. A történész
szerint – aki már régóta foglalkozik a
témával, és más fórumokon is tartott
róla elõadást – a szocreál fogalmát
gyakran tévesen értelmezi a közvé-
lemény, mert az egész szocialista
korszakot beleértik, holott csak egy
epizód volt a város építészetében.
Az ötvenes évek elején, közepén
épültek ilyen jellegû lakóházak és
középületek a városban. 1958-ra
már „kifutott” a szocreál, a hatvanas

évek sokkal inkább a modern építé-
szetrõl szóltak.

Zalaegerszegen a Szovjetunió-
hoz vagy a nagyobb hazai váro-
sokhoz képest szolidabb formá-
ban nyilvánult meg a szocreál. Az
épületek kevésbé monumentáli-
sak, alacsonyabb a házak szint-
száma, egyszerûbb a díszítés is.
Ettõl függetlenül itt is megtalálha-
tók azok a jellegzetességek, amik
mentén behatárolható a stílus.
Legszembetûnõbb az épületek be-
járata, melyeket a görög, római
képzõmûvészetbõl ismert oszlo-
pok díszítenek. Jellemzõek az L-
vagy U-alakú épületek, a kereszt
alakban tagolt ablakok, kõkeretes
ablakdíszek. Gyakori az is, hogy a

házak ablakainak alsó so-
ra díszes, a második szint
már visszafogottabb, a
harmadik szint ablakainál
pedig már nincs is díszí-
tés. Az elõadó több olyan
épületet is felsorolt, me-
lyek szocreál stílusban
épültek. Ilyen például a
Zárda utcai volt csecsemõ-
otthon; a régi ügyészségi
épület a Gasparich úton; a
Radnóti Utcai Óvoda; a
kórház kardiológiai osztá-
lya; a mozi épülete; az
andráshidai repülõtér épü-
lete; a MÁV-laktanya; a színházzal
szemközti, Kosztolányi utcai lakó-
házak; az Éva presszó épülete;
valamint a MOL gyárépületének
kapuja, irodaépülete és étterme.
Több szocreál lakóház van
ezenkívül a Platán soron (a ruha-
gyárral szemben) és a volt Petõfi-
laktanya területén is.

A történész és a városvédõk
egyetértettek abban, hogy a nap-

jainkban zajló energetikai felújítá-
sok (nyílászárócserék, hõszigete-
lési munkák) nem minden esetben
szerencsések, hiszen gyakran
megváltoztatják a homlokzat ké-
pét. Eltûnnek azok a jellegzetese
stíluselemek, díszek, amik megad-
ták a szocreál épületek karakterét.

Czeglédy András szerint fon-

tos, hogy ami esztétikai értékkel
bír, az váljon közkinccsé. Javasol-
ta, hogy az egyesület tekintse át
részletesen a szocreál építészet
helyi értékeit, és készítsen egy
lajstromot a legértékesebb és a
legveszélyeztetettebb épületekrõl.
Az önkormányzatnál pedig kezde-
ményezzék a helyi védettség alá
helyezésüket.

Az ülésen részt vevõ Bertók

Sándor fõépítész az elnök felveté-
sére azt válaszolta: bárki tehet ja-
vaslatot az épületek levédésére. A
baj azzal van, hogy a korszakban
épült házakon a mai kor technikai
eszközeivel nagyon nehéz úgy kor-
szerûsítést végrehajtani, hogy az
ne érintse a stílusra jellemzõ hom-
lokzati elemeket. A tapasztalatok

ráadásul azt mutatják, hogy a lakók
általában nem örülnek annak, ha
egy épület helyi védelem alá kerül,
hiszen az korlátozza a mozgásterü-
ket, ha felújításra kerül sor. Annál is
inkább, mert azok az építészeti el-
járások, melyekkel védhetõ lenne
egy-egy épület, sokkal többe kerül-
nek, ezt a lakástulajdonosok pedig
nem nagyon fogadják el. A város-
nak ilyen esetekben véleményezé-

si jogosultsága van, ám sokszor
nehéz az egységes városkép
kialakításának érvényt szerezni. 

Agg Ferenc építész azt is prob-
lémának érzi, hogy a közvélemény
„kommunista házaknak” hívja a
szocreál épületeket, és a korszak
építményeit a társadalom jó része
el akarja tüntetni. Szerinte is ne-
héz a lakóépületek felújításait be-
folyásolni, ezért inkább õ elsõ kör-
ben a középületek megóvására
koncentrálna. 

Az ülésen negatív példaként
szóba került a nemrégiben felújí-
tott megyeháza épülete is (ami
ugyan nem szocreál, hiszen a
negyvenes évek végén épült, ám
néhány díszítõelemével és ablak-
soraival amolyan elõfutárnak te-
kinthetõ). A civilek és a szakembe-
rek szerint az említett energetikai
felújítással a ház teljesen elveszí-
tette stílusjegyeit.

Dr. Vándor László nyugalma-
zott múzeumigazgató javasolta,
hogy minden helyi védelem alatt
álló épületre kerüljön ki egy ezt
igazoló tábla. Ez más városokban
már megtörtént. A tudatformálás-
nak ugyanis nagy szerepe lehet az
értékek megmentésében. Ezzel
egyetértett Czeglédy András is,
hozzátéve: a városvédõk mindent
elkövetnek azért, hogy megõriz-
zék az épületek mûvészi értékét.

VÁROSVÉDÕK A SZOCREÁL VÉDELMÉBEN
BÕVÍTENÉK A HELYI VÉDETTSÉGÛ ÉPÜLETEK LISTÁJÁT

A szocreál építészet, illetve annak helyi öröksége került fókusz-
ba a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület és a Városesztétikai Tár-
saság (VÁRTÁR) legutóbbi ülésén. Czeglédy András, az egyesület
elnöke bevezetésképpen elmondta: nemcsak a háború elõtti, ha-
nem a kortárs építészet terén is érdemes néha körülnézni a város-
ban. Több olyan értékes épületünk van ugyanis, melyek 1945 után
épültek, ám ritkán kerülnek a figyelem középpontjába.

Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!
Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,

kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu

E-mail: amper1@mail.eol.hu

NYITVA: H–P.: 7.30–17.00, SZO.: 8.00–12.00
Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 Fax.: 92/510-149

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!

-PARTNER

Ismét megrendezésre került
a Göcseji Falumúzeumban a
Népek kultúrája, nemzetek asz-
tala címû program, melynek
keretében különbözõ országok
képviselõi mutatkoztak be a
közönségnek; fõleg gasztronó-
miai különlegességekkel.

Szombaton orosz, lengyel,
mongol, ukrán és magyar étele-
ket lehetett kóstolni a skanzen-
ben. Az oroszok káposztás piro-
got és jó néhány szamovárnyi te-
át hoztak, az ukránok a híres
borscs-leves általuk készített
változatával kínálták meg a beté-
rõt, a lengyelek káposztasalátát,
a mongolok pedig marhahúsból
készült húsos batyut készítettek.
Persze hazai ízekbõl sem volt hi-
ány: a magyarok fokhagymás,
tejfölös langallót sütöttek.

A nap folyamán a lengyel kor-
társ mûvészetet bemutató tárlat
nyílt a zalacsébi fatemplomban.

MONGOL ÍZEK, OROSZ TEA

DIVATFOTÓZÁS A HÁZTETÕN
FUTURISZTIKUS RUHÁK ÉS TÛZOLTÓLÉTRA

Nagyobb városokban talán megszokott dolog, Zalaegerszegen
azonban még ritkaságszámba megy a divatfotózás; pláne, ha az
nem mûtermi körülmények között zajlik. A közelmúltban Sustik
Kriszta ruhatervezõnél jártunk, aki egy különleges helyszínre
szervezett fotózást.

MESEFÜLKE

Mesefülkévé változott vasárnap az Európa téri Bibliofülke. A
ZAZEE Kulturális Egyesület a gyermeknap alkalmából meseolva-
sással egybekötött könyvbörzét rendezett a nyilvános könyvállo-
másnál.

Számos újdonság, valamint olyan régi klasszikusok, mint a Bó-
bita, vagy a Delfin könyvsorozat példányai is fülkébe kerültek az
ünnep alkalmából. Igaz, csak átmenetileg, hiszen a könyvek gyor-
san gazdát cseréltek.

A délelõtt folyamán a gyerekek meséket hallhattak Illyés Tímea
óvónõ és Gombos Zsófi mûvésztanár tolmácsolásában, de külön-
leges könyvjelzõket is készíthettek, amiket mindenki hazavihetett.

Fotó:  – pP –



6 Városháza

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata minden
életkorban igyekszik segíteni a város lakóit, legyen az új-
szülött, ifjú házas vagy szépkorú. Évek óta nagy sikernek
örvend a városlakók körében a Nemzedékek Kézfogása
program. 

A zalaegerszegi lakcímmel rendelkezõ újszülötteknek jár az az
egyszeri  tízezer forintos vásárlási utalvány, amelyet babaápolási
cikkekre, ruhákra, illetve olyan termékekre lehet fordítani, amelyek
a kisgyermekek nevelését segítik. 

A program második eleme az ifjú házasok támogatása. Azok a
fiatalok kapják egyszeri alkalommal, akik elsõ alkalommal kötnek
házasságot, legalább egyikük zalaegerszegi lakos, és legalább
egyikük 35 év alatti. Amennyiben nem Zalaegerszegen kötnek há-
zasságot, úgy a „városi nászajándékot” kérvényezniük kell.

A program harmadik eleme az Aranykor városi nyugdíj. Míg az
elõzõ juttatások automatikusan járnak, addig a kisnyugdíjasok tá-
mogatása szociális jellegû, így azok kérelemre indulnak. A támoga-
tásra azok a 62. életévüket már betöltött, állandó zalaegerszegi la-
kosok jogosultak, akiknek nyugdíja a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum 180 százalékát nem éri el.

Ez az összeg a 2015. évben 51.300 Ft, tehát azok a kisnyugdí-
jasok kérhetik az évi 10.000 Ft „születéshavi” ajándékot, akiknek
nyugellátása vagy nyugdíjszerû szociális ellátása nem haladja meg
ezt az összeget. A támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ
a születés hónapjában a polgármesteri hivatal szociális és igazga-
tási osztályán az Ady Endre utca 15. szám alatt. 

NEMZEDÉKEK KÉZFOGÁSA„LAKHATÁSÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY
VÁRJA AZON EGYÉNEK ÉS CSALÁDOK JELENTKEZÉSÉT:

akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek,
közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek
fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.

Az alapítvány visszatérítendõ és vissza nem térítendõ támoga-
tással segíti a lakáshitel-, lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék fel-
számolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.

Várjuk jelentkezését személyesen: 2015. június 10-ig
a Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti

Központban: Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. szám alatt.
Telefon: 92/316-930 • 30/693-3950

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
TÁJÉKOZTATJUK A ZALAEGERSZEGI LAKOSOKAT, HOGY

2015. JÚNIUS 4-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN)
AZ EGERSZEG-KÁRTYA ÜGYFÉLFOGADÁSA SZÜNETEL.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

A NEMZETI

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA

A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM

95. ÉVFORDULÓJA

ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ MEGEMLÉKEZÉSRE

A HÕSÖK KERTJÉBE

IDÕPONT:
2015. JÚNIUS 4. (CSÜTÖRTÖK)

16.00 ÓRA

EMLÉKEZÕBESZÉDET MOND:
DR. WETZEL TAMÁS

NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELÕS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

ÚTLEZÁRÁS
2015.  június 4-én (csütörtökön) a nemzeti összetartozás napja
alkalmából rendezendõ városi megemlékezés miatt 16.00 órától
16.30 óráig lezárják az Október 6. teret.

Megértésüket köszönjük!

ZMJV Önkormányzatat

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében hirdet-
te meg a családi házban élõk számára a háztartások tavaszi
nagytakarítási akcióját.

Évrõl évre egyre többen válnak meg ennek keretin belül felhal-
mozódott lomjaiktól: míg tavaly 1624 bejelentés érkezett, addig idén
a március 16-tól május 22-ig tartó idõszakban összesen 1774 cím-
hez vonultak ki a közszolgáltató munkatársai. Az összegyûjtött
anyagok mennyisége is emelkedett: elõzõ évben 6552 m3 hulladé-
kot szállítottak el a lomtalanítás során, míg az ideiben 7447 m3-t.

Ezúton szeretnénk minden kedves résztvevõnek megköszönni a
közremûködést az akció zavartalan lebonyolításában, azt, hogy se-
gítették a közszolgáltató munkáját, és hozzájárultak városunk tisz-
taságához, környezetének védelméhez!

Bár a családi házas övezetben élõk számára véget ért a nagyta-
karítási akció, a társasházaknál, tömbházaknál a közszolgáltató to-
vábbra is elszállítja a feleslegessé vált használati tárgyakat. Ez
esetben a közös képviselõkkel egyeztetett idõpontban, évente egy
alkalommal, konténeres elszállítással történik a lomtalanítás.

BEFEJEZÕDÖTT A LOMTALANÍTÁS

KÖZADAKOZÁSBÓL ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
HAGYATÉK MEGVÁSÁRLÁSÁRA GYÛJT A GÖCSEJI MÚZEUM
Czobor Mátyás a két világháború között tizennyolc éven át Zalaegerszeg polgármestere volt. Tevé-

kenységével megteremtette a lehetõséget arra, hogy a falusias kisváros modern megyeszékhellyé vál-
jon. A város elsõ embere bútorainak, festményeinek nagy részét egy helyi család õrizte meg, tagjai pe-
dig az elmúlt évben felajánlották megvásárlásra a Göcseji Múzeumnak. Az intézmény ezt a hagyatékot
kívánja megvásárolni, de a zalaegerszegiek összefogása elengedhetetlen ehhez. 

A tárgyegyüttes 1.650.000 Ft-ba, a restaurálás további 1.000.000 Ft-ba kerül, a gyûjtés ezekre az
összegekre irányul.

A felajánlásokat a város két pontján elhelyezett gyûjtõládákba várják – városháza aulája és Göcseji
Múzeum –, de lehetõség nyílik az adományok átutalására is. Külön erre a célra szánt számla száma:
11749008-15433114-10130005

KEDVES HÖLGYEK,
ASSZONYOK, KOLLÉGÁK!

Idén immár harmadszor rendezzük meg jótékonysági sütivá-
sárunkat! Ennek már – a Ti jóvoltatokból is – hagyománya van Za-
la megyében. 

Azt gondoljuk, hogy a sütemények árából befolyt pénz mindig jó
helyre került. Idén is egy olyan kisgyermeket támogatunk, akinek a
szülei önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. Ezért arra ké-
rünk benneteket, hogy ha idõtök engedi, és szeretnétek hozzájárul-
ni e nemes célkitûzéshez, akkor süssetek, süssetek, süssetek…

Bármilyen édességet elfogadunk (torták, muffinok, pogácsák,
palacsinta, kelt tészta, akár egy piskóta, kókuszgolyó, linzer…)

„Technikai” tudnivalók: 
A sütivásár helyszíne: Zalaegerszeg, Egerszeg Fesztivál

(Kossuth utca, Belga Étterem elõtt)

A sütivásár ideje: 2015. június 13. (szombat) 14 órától

Kérünk benneteket, hogy a süteményeket szeleteljétek fel, és
hozzátok be a fõkapitányságra (Zalaegerszeg, Balatoni út 4.) pén-
teken estig, vagy aznap (szombat) délig. Igény szerint házhoz me-
gyünk a finomságokért!

Ha bármilyen kérdésetek van, akkor hívjátok Ferencz Dórát a
30/4648-189 telefonszámon!

Kérünk benneteket, hogy „sütési szándékotokat” is Ferencz Dó-
rának jelezzétek. Amennyiben sütni nincs idõtök, akkor gyertek vá-
sárolni, minden egyéb segítségnek nagyon örülünk.

Elõre is nagyon köszönjük!

A szervezõk ☺
(zéemerfkás lányok)

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

az

EGERSZEGI ÉVSZÁZADOK
CÍMÛ VÁROSTÖRTÉNETI KONFERENCIÁRA.

IDÕPONT:

2015. június 10. (szerda) 8.30

Helyszín:

Zalaegerszeg Önkormányzatának Díszterme
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.

KÖSZÖNTÕT MOND:
DR. MIKÓ ZSUZSANNA,

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR FÕIGAZGATÓJA

MEGNYITJA:
BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER

ELNÖKÖL:
KISS GÁBOR,

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA

ELÕADÁSOK

DR. BILKEI IRÉN FÕLEVÉLTÁROS

– MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA:

ZALAEGERSZEG MEZÕVÁROS ÉS FÖLDESURAI A KÖZÉPKORBAN

CSELENKÓ BORBÁLA LEVÉLTÁRVEZETÕ

– PÜSPÖKI LEVÉLTÁR, SZOMBATHELY:

A ZALAEGERSZEGI PLÉBÁNIATEMPLOM ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A 18. SZÁZADBAN

KAPILLER IMRE LEVÉLTÁROS

– MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA:

PATHY JÁNOS VÁROSBÍRÓ (1846–1852)

FOKI IBOLYA FÕLEVÉLTÁROS

– MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA:

VÁROSI FÜGGETLENSÉGI TÖREKVÉSEK ZALAEGERSZEGEN, 1849–1885

CSOMOR ERZSÉBET LEVÉLTÁROS

– MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA:

ZALAEGERSZEG VÁROS PECSÉTJE ÉS CÍMERE

DR. GYIMESI ENDRE FÕLEVÉLTÁROS

– MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA:

KERESZTURY JÓZSEF ÉLETÚTJA (1870–1918)

MEGYERI ANNA TÖRTÉNÉSZ-MUZEOLÓGUS

– GÖCSEJI MÚZEUM:

EGY KRITIKUS VÁROSI KÉPVISELÕ:

TIVOLT JÁNOS (1861–1934)

DR. PAKSY ZOLTÁN FÕLEVÉLTÁROS

– MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA:

ZALAEGERSZEG VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

BÉRES KATALIN TÖRTÉNÉSZ-MUZEOLÓGUS

– GÖCSEJI MÚZEUM:

ZALAEGERSZEG ZENEI ÉLETE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

MOLNÁR ANDRÁS LEVÉLTÁR-IGAZGATÓ

–  MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA: 

ZALAEGERSZEGI HONVÉDEK ERDÉLYBEN (1940)

DR. CSEH VALENTIN TÖRTÉNÉSZ-MUZEOLÓGUS

– MAGYAR OLAJIPARI MÚZEUM:

LÉGIHARCOK ZALAEGERSZEG TÉRSÉGÉBEN A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

KÁLI CSABA IGAZGATÓHELYETTES

– MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁRA:

HÁROM VÁLASZTÁS ZALAEGERSZEGEN (1945–1949)

TOVÁBB BÕVÜL A FIZETÕ-PARKOLÓÖVEZET
Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a Vizslaparki út Petõfi

Sándor utca és Kisfaludy Sándor utca közötti szakaszát, a Vizsla-
parki út 6–12. sz. ingatlanok közötti szakaszát, a Kosztolányi utca,
Petõfi utca, Kossuth utca közötti tömbbelsõt és az MMIK melletti te-
rületet (3228. hrsz.) 2015. július 1-jétõl bevonják a fizetõ-parko-
lóövezetbe! 

KÉRJÜK, FIGYELJÉK A KÖZÚTI JELZÕTÁBLÁKAT!

Az MMIK mögötti parkolóba havi 2.000 Ft értékben korlátozott
területre érvényes kedvezményes parkolóbérletet lehet váltani a
Városgazdálkodási Kft. parkolóágazatának ügyfélszolgálati irodájá-
ban. (Zalaegerszeg, Rákóczi út 10–22., nyitva tartás: hétfõtõl pén-
tekig 8.00–17.00 óra között).



– Szerettünk volna bajnokok
lenni, de a második hely is elõrelé-
pés – vélekedett Merth Attila, a
ZTE RK elnöke. – A bajnokság
után közgyûlést tartottunk, mivel a
régi vezetés mandátuma az év vé-
gén lejárt volna. Elõrehoztuk a köz-
gyûlést, hogy az új bajnokságnak
már új vezetéssel vágjon neki a
csapat. A tanácskozáson a küldöt-
tek engem választottak meg a klub
elnökének. A szakmai alelnök
Czotter Csaba, a ZTE egykori kivá-
ló játékosa lett. A gazdasági alel-
nöknek Dala Bernadettet válasz-
tottuk. A csapat a következõ idény-
ben is az NB II-ben indul. Biztosan
lesznek személyi változások az
együttesnél. Nem akarom elkiabál-
ni, de úgy vélem, erõsödni fogunk.

7Sport

A túra célja, hogy a diákokat és
nevelõiket kiszakítsák a városi
környezetbõl, az iskola minden-
napjaiból, hogy természetes kör-
nyezetben töltsék el idejüket. A
gyalogtúra lehetõséget ad a kö-
zösség építésére, a képességek
fejlesztésére. A szervezõ tanárok
a mozgás, a sport élményét igye-
keztek átadni a diákoknak. A túrán

részt vevõ osztályok térkép alap-
ján tájékozódási pontokat kerestek
fel, ahol feladatokat oldottak meg
a tanulók. A Bakancs túrán 30 osz-
tály tanulói vettek részt, két útvo-
nalon teljesítették az 5 kilométeres
távot. A tanulók a nap során szám-
talan élménnyel gazdagodtak, a
mozgás mellett a természet szép-
ségeivel is megismerkedtek. 

Egy pályázaton nyert anyagi forrás immár harmadik éve biztosítja,
hogy a Báthory Szakképzõ diákjai, tanárai túra keretében megismer-
kedhessenek a Zalaegerszeg határában lévõ turistaútvonalakkal.

– Tudtuk, hogy az idei átme-
neti év lesz – hangoztatta
Kocsárdi Gergely. – Természete-
sen ennél jobbat várt a vezetés.
Személy szerint fõleg a hazai
pályán tapasztalt eredményes-
ség, játék terén van hiányérze-
tem. A hazai vereségek közül a
Siófok és a Csákvár elleni fáj
leginkább. Megítélésem szerint
jobb hazai szereplés esetén
harcban lehettünk volna az 5–6.
helyért, ami megfelelt volna az
elvárásoknak. Ezzel együtt vol-
tak pozitív jelek is a bajnokság
során. Azt mondani, hogy egész
évünk teljesen rossz volt, nem
fedi a valóságot.

– Többen úgy vélik, túlérté-
kelték a játékoskeret tudását.
Mennyire ért ezzel egyet?

– Nem értékeltük túl, de senki
nem számított arra, hogy a rutinos
játékosaink – Melczer, Grbics és
Fodor hosszú ideig sérült lesz.
Horváth pedig télen kérte, enged-
jük el.

– Az idei szereplés tükrében
nyilván meg szeretnék erõsíteni
a csapatot. Az MLSZ újabb ver-
senykiírásra vonatkozó módosí-
tásához, hogy még inkább elõ-
térbe kerülnek a magyar játéko-

sok, feltehetõen nyilván alkal-
mazkodni akarnak…

– Van, akinek lejár a szerzõdé-

se, s lesz, akitõl élõ kontraktusa
ellenére mi köszönünk el. Nagy jö-
vés-menésre nem számítok, 3–5
olyan játékost akarunk igazolni,
aki azonnali erõsítést jelent. Az
MLSZ változtatásairól annyit, hogy
maximálisan igyekszünk a köz-
ponti támogatásból minél több
pénzt megszerezni. Annál is in-
kább, mivel a támogatás összege
emelkedik azon csapatoknál,
amelyek jobban alkalmazkodnak

az MLSZ versenykiírásához. Ná-
lunk továbbra sem lesz külföldi já-
tékos. 

– Nagy valószínûséggel
csökken az élvonal létszáma,
ennek ismeretében nem kellene
további erõsítés?

– Sok még a bizonytalanság,
nyilván idõvel kiforrnak a dolgok.
Nem akarunk kapkodni. Egy biz-
tos, a szakmai vezetés elvárásai-

nak megfelelõen a megjelölt posz-
tokra szeretnénk meghatározó já-
tékosokat igazolni. 

– Legutóbbi beszélgetésünk
alkalmával megemlítette, hogy
május végén folytatódik a sta-
dion felújítása...

– Kívülállóként szemléljük a
dolgokat. A legutóbbi információim
szerint nyáron nem folytatódik a
stadionrekonstrukció, illetve a pá-
lya felújítása sem kezdõdik el.

MINDENKÉPPEN ERÕSÍT A ZTE FC
A VEZETÉS SEM ELÉGEDETT, DE LÁTOTT POZITÍVUMOKAT
Befejezõdött az NB II-es labdarúgó-bajnokság. A ZTE FC a kö-

zépmezõnyben végzett. Az elmúlt idény során jelentõs változás
történt a vezetésben, a szakmai irányításban – két vezetõedzõ
irányította a csapatot – és a játékoskeretben is. A legoptimistább
szurkoló sem remélte, hogy visszajut az NB I-be a ZTE, de ennél
azért többet vártak. Ezúttal a csapat szereplésérõl Kocsárdi Ger-
gely klubigazgatót kérdeztük. 

MÁSODIK A ZTE RK
ÚJ VEZETÉS A RÖPLABDÁZÓKNÁL

Befejezõdött a röplabdabajnokság az NB II-ben. A ZTE RK a
második helyen zárt. A kék-fehérek rosszabb játszmaarányuk
miatt lettek ezüstérmesek. Ismert, a bajnok Szeged késõbb az
Alba Regia Kupa keretében fejezte be a bajnokságot, a Magyar
serdülõválogatott ellen. A Tisza-partiak itt értek el olyan ered-
mény, hogy õk lettek a bajnokok. 

BAKANCSTÚRÁN A BÁTHORYSOK

– Nem élem meg csalódásként
a bronzérmet és az ötödik helyet –
értékel az egerszegi szakember. –
A mostani aranyérmes férfi szerb
válogatott legutóbb az egerszegi
vb-n 3. lett, mégsem élték meg
csalódásként. Akik figyelemmel kí-
sérték a vb-t, láthatták, kevés fán
múlott mindkét nemben a tovább-
jutásunk. Így volt megírva a
nagykönyvben, hogy nem védhet-
jük meg címünket. Arra kell töre-
kednünk, hogy 2 év múlva vissza-
hódítsuk az aranyérmet. A férfiak-
nál a hármas szám bûvöletében
éltünk, 3 fával maradtunk el a vi-
lágcsúcstól, 3 fán múlott a tovább-
jutásunk és harmadikak lettünk.

– A nõktõl azért többet vár-
tak?

– A cseh csapat ellenünk nyúj-
totta a vb-n legjobb teljesítmé-
nyét. A másik döntõ tényezõ, hogy
a magyar férfi- és nõi csapat
egyidõben játszott a csehek ellen.
Nagyon nehéz volt kontrollálnom
mindkét találkozót. Két soron ke-
resztül a fiúknál irányítottam, utá-
na jöttem vissza a lányokhoz. Eb-
bõl tanultam, a jövõben két válo-
gatott szövetségi kapitánya nem
leszek egyszerre. A lányok nehe-
zebben dolgozták fel, hogy ötödi-
kek lettek. A fiúk késõbb már tud-
tak örülni a bronzéremnek. Ami-
lyen körülmények között verse-

nyeztünk, örülni kell a bronznak
és az ötödik helynek. A szállásunk
60 kilométerrel volt a vb helyszí-
nétõl, mindennap ennek a duplá-
ját kellett utaznunk. Reggel ötkor
keltünk, mivel közelebb nem sike-
rült szállást foglalnia a szövetség-
nek. Hozzáteszem, hogy a kapitá-
nyi feladatok mellett a sofõrit is el-
láttam. A kiutazás, a hazaút so-
rán, illetve a helyszín és szállás
között több ezer kilométert vezet-
tem. Mellette meccselni nem volt
könnyû. Nem panaszként, csak
tényként említem. Úgy vélem,
ezek a tényezõk is belejátszottak,
hogy nem sikerült jobban szere-
pelnünk. További magyarázko-

dásnak tûnik, nem annak szánom.
A vb-gyõztes szerbek és a házi-
gazda németek több hetes edzõ-
táborral készültek a versenyre,
rendkívüli szabadságot kaptak er-
re az idõre. Nálunk pár napos
edzõtábor volt, és a játékosok évi
rendes szabadságuk terhére kép-
viselték a magyar színeket. Az el-
lenfeleink jobban felkészülhetek a
versenyre. 

– Milyen tanulságokkal szol-
gált a vb?

– Amennyiben maradok szö-
vetségi kapitány, a jövõben csak
egy csapat irányítását vállalom.
Jobban megválogatom a segítõi-
met. Karsai Ferenc segédedzõm
nem segítette a munkámat a vb
során, hanem gátolta, valamint a
jövõben a sofõri feladatokat sem
vállalom, mivel rendkívül fárasztó
volt. Nagyobb beleszólást szeret-
nék elérni a körülmények kialakítá-
sába is, hogy ne kelljen naponta
rengeteget utazni.

– Mennyire volt elégedett az
egerszegi kötõdésû válogatot-
takkal?

– A nõknél Airizer Emese nagy-
szerûen játszott, viccesen azt
mondtam neki, olyan szinten teké-
zik, hogy a férficsapatnál számo-
lok vele. Nemes Irén is jól teljesí-
tet. Nemes Juhász Gabriella, ami-
kor bizalmat kapott, nem hagyott
cserben, Szabó Márta ismerkedett
a nemzetközi légkörrel. A férfiak-
nál Nemes Attila, Fehér Zoltán és
Boanta Claudiu jól teljesített. Nem
rajtuk múlott, hogy nem értünk el
jobb eredményt.

NEM TARTJA KUDARCNAK A VB-SZEREPLÉST
KAPITÁNY ÉS SOFÕR IS VOLT FEHÉR LÁSZLÓ

Címvédõként érkezett a Németországba a tekézõk csapat-világ-
bajnokságára a magyar nõi és férfi felnõttválogatott. A férfiak
bronzérmet szereztek, a nõk az ötödik helyen zártak. A külsõ
szemlélõ számára csalódásnak tûnhet a szereplés, Fehér László
szövetségi kapitány értékelése után már közel sem tûnik annak. 

– A súlyemelés Zalaegersze-
gen a Z. Vasútnál talált annak ide-
jén otthonra, onnan került át a
nagy múltú ZTE-hez – emlékezett
a kezdetre Vörös Zoltán.

Hajdanán Kis Róberttel együtt
alapították meg a súlyemelõ-szak-
osztályt. Az öt évtized során Maro-
si Ferenc válogatott és az olimpi-
kon ifj. Tancsics László is a ZTE-
ben nevelkedett. Az egerszegi
emelõk hazai és nemzetközi po-

rondon is letették névjegyüket,
többször megnyerték az Al-
pok–Adria Kupát, illetve tíz európai
országban öregbítették a magyar
és a egerszegi emelõk jó hírét.

Balaicz Zoltán hangsúlyozta,
hogy 50 év nagy idõ. Az akkori
alapítók, köztük Vörös Zoltán,
mertek nagyot álmodni. Az önkor-
mányzat kiemelt figyelmet fordított
a súlyemelõkre, és nem lesz más-
képp a jövõben sem. A város új

sportkoncepciójában is kiemelt he-
lyen szerepel a súlyemelés.

Vörös Zoltán egy súlyemelõ fi-
gurával ajándékozta meg a polgár-
mestert, aki kitüntetõ oklevelet
nyújtott át neki.

A Göcsej Kupa csapatverseny
végeredménye: 1. ZTE (Szanati
Szabolcs, Györkös Milán, Bakos
Erik) 879 pont, 2. Tatabánya 829,
3. Haladás I. VSE I. 540, 4. Hala-
dás VSE II. 446.

A Göcsej Kupa legjobb felnõtt
sportolójának Szanati Szabolcs bi-
zonyult 329 ponttal, legjobb utánpót-
lás-versenyzõnek pedig Fekete
Ádám (Tatabánya ) 312 ponttal. A
legjobb hazai utánpótlás-versenyzõi
címet Bakos Erik nyerte 269 ponttal.

Kaposvári Rákóczi–ZTE FC 2-3 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Kaposvár 250 nézõ.

Lenti TE Sport 36–Tarr Sprint Andráshida 1-2 (0-1)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Lenti, 250 nézõ.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

JUBILÁLTAK A SÚLYEMELÕK
ITTHON MARADT A GÖCSEJ KUPA

A ZTE súlyemelõ-szakosztálya 45. alkalommal rendezte meg a
Göcsej Kupát. A verseny keretében ünnepelték a vezetõk, a mos-
tani és egykori versenyzõk az egerszegi súlyemelés 50.
szülinapját. A megjelenteket – köztük Balaicz Zoltán polgármes-
tert és Dobos Imrét, a magyar szövetség elnökét – Vörös Zoltán,
a ZTE tiszteletbeli elnöke köszöntötte.

Zalaegerszegen, a Városi
Sportcentrumban átadták a má-
sodik nagyméretû mûfüves fut-
ballpályát. A beruházás a ZTE
FC és az önkormányzat finan-
szírozásában valósult meg.

– A pálya megfelel a huszon-
egyedik század követelményeinek
– hangsúlyozta Balaicz Zoltán pol-
gármester. Hozzátette, hogy a fut-
ballpálya létesítése mellett felújí-
tották az atléták dobópályáját is.
Ezek a létesítmények nemcsak az
utánpótlás-nevelést, a minõségi
sportot szolgálják, hanem a város
lakóinak is mozgáslehetõséget
biztosítanak.

Végh Gábor, a kivitelezõ
Pharos Kft. elnök vezérigazgatója,
a ZTE FC többségi tulajdonosa ki-
emelte, hogy még nem fejezték be
a munkálatokat a Városi Sport-
centrumban, több pályát, valamint

kiszolgálóépületeket, helyiségeket
szeretnének felújítani. Minden a
fociért, az utánpótlás-nevelésért
történik.

Az ünnepélyes avató után a
Bozsik-programban szereplõ 20

utánpótláscsapat vette birtokba a
létesítményt. A szervezõk egy tor-
nát rendeztek számukra. Az ese-
ményen  jelen volt Mészáros Lõ-
rinc, a Puskás Akadémia igazgató-
ja is.

MÛFÜVES PÁLYÁT AVATTAK EGERSZEGEN
RÖVIDEN

Betlehem Dávid (EuropTec ZÚK) a
magyar utánpótlás-válogatott tagjaként
Szentpéterváron a Jövõ bajnokai ver-
senyen, a 2003-ban születettek mezõ-
nyében, 1500 méter gyorson 18:03,32,
400 méter gyorson 4:37,36 perces idõ-
vel egyaránt az elsõ helyen végzett.

* * *
Bielsko Bialaban (Lengyelország)

rendezték meg a 16 évesek korosztá-
lyában az Olimpiai Reménységek Ver-
senyét. A verseny egyetlen zalai részt-
vevõje Dienes Mátyás, a Zalaszám ZAC
14 éves serdülõbajnok atlétája volt, aki
a 100 m-es síkfutás döntõjében 11,32
mp-es idõeredménnyel negyedik lett.

Veiland Violetta (Zalaszám ZAC
Kölcsey-gimnázium) 15,72 m-es világ-
bajnoki nevezési szintes teljesít-
ménnyel lett országos középiskolás di-
ákolimpiai bajnok súlylökésben.



8 Hirdetés

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT
A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK

KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

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. június 25.

Kék zsák: 2015. június 26.

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

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2015. JÚNIUS 13. SZOMBAT

Az Egerszeg Fesztivál

keretében megrendezik

a XV. Zalaegerszegi

Fúvószenekari Találkozót,

melynek helyszíne

a Dísz tér.

10.30-TÓL FÚVÓSZENEKARI FELVONULÁS,
FÚVÓSZENEKARI TÉRZENE ÉS KONCERT.

Asztali számítógépek,

laptopok, monitorok

javítását vállalom

SZOMBATON ÉS

VASÁRNAP IS!
TELEFON: 06-30/247-0700


