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JÓ SZÁNDÉKÚ PARTNERSÉG
MEGYEI ÉS VÁROSI VEZETÕK ÉVINDÍTÓ BESZÉLGETÉSE
 Országosan is egyedülálló párbeszédet folytatott az elmúlt héten számos megyei és városi intézmény vezetõje a zalaegerszegi
városházán. Hagyományteremtõ szándékkal Vigh László országgyûlési képviselõ hívta beszélgetésre az érintetteket.
A sajtó számára nyilvános
eseményen többek között részt
vett dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, dr. Halász
Gabriella, a megyei kórház fõigazgatója, dr. Sorok Norbert, a
Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, dr. Besenczi Árpád, a Hevesi
Sándor Színház igazgatója,
Csank János, a ZTE FC szakvezetõje.
Vigh László hangsúlyozta: az
ilyen találkozó jó lehetõséget biz-

tosít beszélgetésre, a problémák
közös megoldására, mert a cél,
hogy egy jól mûködõ megye és
város nyújtson lehetõséget az itt
élõ embereknek és a fiataloknak,
hogy helyben találják meg a boldogulásukat. A közel kétórás találkozón minden résztvevõ szólt
a saját területét érintõ feladatokról, megoldásra váró problémákról. Az országgyûlési képviselõ
jelezte, számíthatnak rá, kérhetik
a segítségét a jó együttmûködés
reményében.

Balaicz Zoltán polgármester
szólt a Modern Városok Program
nyújtotta lehetõségekrõl. Az önkormányzat szeretné, ha a kormánnyal megkötött megállapodásban induló beruházások idõben elindulnának. Úgyszintén
fontos a TOP-program megvalósítása, ehhez kért együttmûködést és támogatást Zalaegerszeg
polgármestere. A város gazdaságfejlesztési programjával kapcsolatban megjegyezte: munkaerõhiánnyal állnak szemben és
ezen is csak közös összefogással tudnak segíteni. 2016-ban
várhatóan 1200–1500 munkahely
létesülhet a zalai megyeszékhelyen.

KÖZÖS ÖSSZEFOGÁSSAL EGY ÁLOMÉRT
2016 VÉGÉRE TELJESEN ÚJJÁSZÜLETIK A ZTE-STADION

 Nem lehet érzelmek nélkül
szólni az 1920-ban alakult ZTErõl, amely nagyon fontos szerepet tölt be Zalaegerszeg életében – e szavakkal kezdte a városháza üléstermében rendezett sajtótájékoztatót Balaicz
Zoltán polgármester.
Ezt megelõzõen fontos eseményre került sor a ZTE Aréna újkori történelmében: a ZÁÉV vezetése aláírta a kivitelezés magasépítésére – melyet közbeszerzés
útján nyert el – vonatkozó kivitelezõi szerzõdést, s egyben át is vette a munkaterületet.
Röviden a múltról: az 1972-es
feljutáskor már lelátóval rendelkezõ pálya jó húsz évvel késõbb változott át stadionná, legalábbis
részben. A bajnok cím elnyerését
követõen közel másfél milliárdos
állami támogatásból 2004-ben el-

készült a keleti, nyugati és déli fedett lelátó, s a létesítmény használatbavételi engedélyt kapott, azaz
megrendezhették a pályán a bajnoki mérkõzéseket. Ezt követõen
tíz évet kellett várni, míg a kor-

mány által meghirdetett, nemzeti
stadionfejlesztési program keretében zöld utat kapott a stadion rekonstrukciója, az elmaradt fejlesztések befejezése.
A szerdai eseményen, amelyen

Fotó: – B. K. –

– nem véletlenül – megtelt a városháza ülésterme, Balaicz Zoltán
visszaemlékezett 2002-re, amikor
már ott szorongott a városháza erkélyén együtt ünnepelve városlakók tömegével. Hangsúlyozta, továbbra is méltók kívánnak lenni a
Nemzet Sportvárosa címre, s kiemelte, hogy elõsegíti terveik
megvalósulását a jelenlegi többségi tulajdonossal kialakított korrekt,
jó kapcsolat.
A polgármester ezt követõen
köszönetet mondott mindazoknak,
akik a projekt elõkészítésén dolgoztak, kiemelve Vigh László országgyûlési képviselõt a lobbitevékenységét. A kormány által
2014-ben meghirdetett Nemzeti
Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló projekt költségvetése 1 milliárd 250 millió forint,
az errõl szóló támogatói szerzõdést 2015 decemberében írták
alá.
A sajtótájékoztatón Vigh László országgyûlési képviselõ hozzászólásában megemlítette: bárhol jár az országban, a ZTE eredményei, jelene érdekli az embereket.
(Folytatás a 6. oldalon.)

KULTÚRA NAPJA NÉPZENÉVEL

 Népzenével ünnepelte a magyar kultúra napját a Válicka citerazenekar és meghívott vendégei a botfai közösségi házban. Az ünnepi mûsor után táncház várta a részvevõket.
– b. k. –

Rendhagyó volt az idei kultúra napi rendezvény Botfán. A
szokásos vegyes összeállítású ünnepi mûsor helyett, most a
fennállásának 40. évfordulóját ünneplõ Válicka citerazenekar kizárólag a népzenére alapozott. Meghívott vendégként színpadra
léptek a zenekarral baráti viszonyban lévõ civil együttesek. Így a
KISZÖV Táncegyüttes, melyet a Seniorcsapat képviselt, az
andráshidai Szélrózsa Tánckör, a Penderülj Néptáncmûhely, illetve a Gyéres Mûhely. A helyi Lányok-Asszonyok Klubja pedig
szintén néptánccal állt a közönség elé.
A rendezvényen Velkey Péter, az önkormányzat humánigazgatási osztályának vezetõje mondott köszöntõt.
A program második felében a Gyéres Mûhely közremûködésével táncház várta a résztvevõket, akiknek hamarosan kicsinek bizonyult a ház a moldvai táncok ellejtése közben. A farsangra való tekintettel jelmezversenyt is rendeztek gyerek és
felnõtt kategóriában, valamint díjazták a legszebb fánkokat is.
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Közélet

J
ÓTÉKONYSÁGI
BÁL
A
KORASZÜLÖTTEKÉRT
KÖZÖS OTTHONA A HÍVÕKNEK
PÜSPÖKI SZENTMISE A BAZITAI TEMPLOMBAN

 Ünnepi püspöki szentmise
keretében áldották meg a felújított bazitai templomot. Az utóbbi két év során kívül-belül megszépült az 1890-ben hegyháti
kápolnának épült, majd az
1910-es években kibõvített, és
1950-ben Avilai Szent Teréznek
szentelt épület.

AZ ALAPÍTVÁNY SPECIÁLIS JÁTSZÓTERET LÉTESÍTENE

a bazitai templom 2015 óta ezen
területhez csatolt, míg korábban
Nagylengyel fíliája volt.
Bátorfi Sándorné, aki negyven
éve aktív tagja a helyi hitéletnek,
elmondta: „kicsinyesként” mindig
szépítettek valamit a templomon a
hívek. Adományokból lettek a
szent képek, a szobrok, az új padok, a szembemisézõ oltár és a
szószék. Egyik korábbi plébánosnak, Cseke Józsefnek is szívügye
volt mindez, s a mostani nagy mértékû külsõ-belsõ felújítással lett
teljes a megszépítés. A feladatokat közösen beszélik meg, tette
hozzá, így tervezik a templom elõtt
álló, s azzal egyidõs feszület felújítását, ahogy a több generációt kiszolgáló orgonára is ráférne a renoválás, illetve a szinte múzeumi
zarándokzászlók is megértek a
cserére, védelemre.
A templom érdekessége az udvaron felállított Attila-szobor, mely
országosan is ritkaságnak számít,
s helyi mesterember alkotása.

– b. k. –
Az ünnepi szent misén dr. Veres András megyés püspök az otthon fontosságáról beszélt, majd
ezt párhuzamba állította a templommal.
– A hívõ embereknek a temp-

Pappné Kerkai Berdanett, Ekler Katalin, Vizsyné dr. Császár Andrea, Kardos Istvánné,
mögöttük: dr. Gárdos László, Dóra János Ph.D.

EGYÜTT:
ÁLMEGOLDÁSOK
AZ OKTATÁSBAN
lom is otthon, közös otthon, ahol
összegyûlnek Isten dicséretére, az
ünnepek megünneplésére, ahol
együtt tudják körülvenni az Úr asztalát. Hazajövünk, amikor templomba jövünk – mondta. Aztán beszélt az otthont elhagyó gyerekekrõl, illetve a templomot, vallást elhagyó emberekrõl is. – Az irgalmasság évében, de jó lenne, ha
mindnyájan hazajönnének! Azok
is, akik eltávolodtak.
A mise végén köszönetét fejezte ki Kürnyek Róbert plébános a
felújításban bármilyen módon közremûködõknek. Hangsúlyozta, az
utóbbi idõben olyan összefogás

van az egyházközség és a város
vezetése között, mely példaértékû. A jelen felújítást támogatta az
egyházmegyei püspökség, a városi önkormányzat és a helyi településrészi képviselõ. Valamint elismerést érdemelnek azok a hívek
is, akik adományukkal, munkájukkal, imájukkal segítették, hogy a
bazitai templom az imádság méltó
helye legyen, tette hozzá a plébános.
Az ünnepi szentmisén részt
vett Vigh László országgyûlési
képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester, illetve a helyieken kívül
számos kertvárosi hívõ is, hiszen

JOBBIK: AZ ÖNKÉPZÉSRÕL
 Az önképzés fontosságára hívja fel a figyelmet 2016-ban a Jobbik Ifjúsági Tagozata. Az ifjúsági szervezet hagyományosan minden évben kiemel egy tevékenységet, melyre kiemelten figyel. Tavaly az önkéntesség, míg elõtte a cselekvõ ifjúság éve volt a
2014 – fogalmazott sajtótájékoztatóján Benke Richard, a Jobbik
Ifjúsági Tagozatának zalai elnöke.
Nem véletlenül hirdették meg az
önképzés évét, ezt az üzenetet szeretnék közvetíteni minden magyar
fiatal felé. A tanulás, a tudás, megszerzése állandóan változó világunkban folyamatos tevékenység
kell, hogy legyen, amely nem csak a
világ eseményeinek jobb megértéséhez segíthet hozzá, de az egyéni
boldogulásunk elsõ számú eszköze
is – mondta Benke Richárd.

Hangsúlyozta: fejlesztik és kiterjesztik a már eddig is rendszeresen mûködõ akcióikat, a különbözõ kiadványaikat eljuttatják a
fiatalokhoz, és folytatják a tájékoztató, ismereteket átadó elõadássorozataikat is. Több pályázatot
hirdettek és ösztöndíjprogramjuk
is van. Azt szeretnék, ha minél
több ismeretet szereznének a fiatalok.

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) létszáma nagyobb, mint az 1980-as években
a magyar néphadseregé volt, és
ugyanúgy nincs értelme a fenntartásának, ezért meg kell szüntetni – fogalmazott zalaegerszegi
sajtótájékoztatóján Szigetvári
Viktor, az Együtt elnöke.
MTI
A politikus, mint fogalmazott,
álmegoldásnak tartja a közoktatási
kerekasztalok összehívását. Szakszerû oktatáspolitikára, a diákok és
a pedagógusok túlterheltségének
csökkentésére van szükség, tette
hozzá. Kifejtette: vissza kell állítani
18 évre a tankötelezettség korhatárát, bõvíteni és nem szûkíteni kell a
gimnáziumi képzés lehetõségét, és
hatékonyabbá kell tenni a szakképzést. A lexikális tudás sulykolása
helyett a készségfejlesztésre szükséges helyezni a hangsúlyt.
Molnár Tibor, az Együtt regionális politikai igazgatója azt hangsúlyozta, tanáremberként maga is látja, hogy a diákok túlterheltek.
Úgy fogalmazott: nem tudja, „a
valóság nem kellõ ismerete vagy
szándékos projekt az elbutított
alattvalók nevelése és a pedagógusok megfélemlítése a magyar oktatási rendszerben”.

 2015-ben 124 újszülött, koraszülött mentését végezték el. A zalaegerszegi megyei kórház perinatális intenzív centrumában 156
gyermeket részesítettek speciális ellátásban, 40 baba született
1500 gramm alatti súllyal, valamint 44 gyermeket lélegeztettek.
– A. L. –
A Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány által támogatott rohamkocsi-szolgálat és
gyermekosztály elmúlt évének történéseit összegezte így dr. Gárdos
László a szervezet jótékonysági
bálján.
A zalaegerszegi megyei kórház
gyermekosztályának vezetõ fõorvosa elmondta, világszínvonalú
eszközökkel dolgozhatnak a perinatális intenzív centrumban, a teljes mûszerpark megújítását uniós
pályázat tette lehetõvé 2014-ben.
A projekt révén elektronikus lázlapot vezettek be. Az informatikai
rendszer folyamatosan rögzíti számítógépen az életfunkciók paramétereit, a vizsgálatok eredményeit, segítségével az orvosok és
az ápolók azonnali részletes információt kaphatnak a gyerekek állapotáról.
Az osztályvezetõ fõorvos vetített képes elõadásában a babamama házat is bemutatta, amit az
intenzív és rehabilitációs ellátásban részesülõ gyermekek és szüleik számára alakítottak ki egy régi
épületbõl 2015-ben. Az alapítvány
a ház mellé egy játszóteret létesítene speciális játszóeszközökkel,
melyeket a mozgásban akadályozott gyerekek is használni tudnak.

Ezáltal teljessé válhat a gyermekosztály által nyújtott rehabilitációs
ellátás.
Dóra János Ph.D., az alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntõjében elmondta, 2015-ben több
mint 8 millió forint folyt be a személyi jövedelemadó 1 százalékából.
A teljes bevételük az adományokkal együtt összesen 14,6 millió forint volt. Kiemelte az általuk mûködtetett mentõszolgálat fenntartásának jelentõségét. Méltatta a 24
munkatárs munkáját, akik a koraszülöttek és beteg újszülöttek
mentésén dolgoznak nonstop Zala, Vas és Somogy megye keleti részén. Sorba vette tavalyi programjaikat, megemlítve köztük az adventi vásárt, melyen önkéntesek
és közéleti személyiségek népszerûsítették az alapítvány munkáját.
Az önkormányzat térítésmentesen
biztosította a helyet és a pavilont.
Úgy fogalmazott, az év végére
nagyjából üres lett a kassza. Megépítették a baba-mama házat, a
speciális játszótér kialakításához
azonban adományokat várnak,
ahogy pályázati támogatás elnyerésében is bíznak.
A rendezvényen Vigh László
országgyûlési képviselõ bejelentette, magánemberként idén is 100
ezer forinttal támogatja az alapítványt.

A folytatásban a gyermekosztály dolgozóinak munkáját köszönték meg. A „Tündérkéz” ösztöndíjat Ekler Katalin gyógytornász,
Kardos Istvánné ápoló és Pappné
Kerkai Berdanett vezetõ ápoló vehette át, a „Gyógyító Mosoly” ösztöndíjjal Vizsyné dr. Császár Andrea adjunktust jutalmazták.
Az est kedves színfoltjaként
Márvány Málna népdalt énekelt,
testvére Márvány Mátyás verset
mondott. A hétéves ikerpárt kissúlyú koraszülöttként ápolták az intenzív osztályon.
Az Arany Bárány Hotelben hatodik alkalommal megrendezett jótékonysági bál fõvédnöke Vigh
László országgyûlési képviselõ,
védnöke Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere volt.

FARSANGI NYITOTT
MÛHELYGALÉRIÁK NAPJA
2016. FEBRUÁR 7.
(14.00–18.00 ÓRÁIG)

KÉZMÛVESEK HÁZA,
ZALAEGERSZEG, GÉBÁRTI-TÓ.
• Kézmûves-foglalkozások,
• farsangtemetés, tûzgyújtás,
• vitrinkiállítás,
• helyi kistermelõk vására.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
2016. február 10. szerda 15.00 óra
2016. február 17. szerda 15.00 óra

AKCIÓ: INGYENES ELMÉLET!
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Aktuális

LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRÓL
MÓDOSÍTOTTÁK A RENDELETET

 Zalaegerszeg önkormányzata számára fontos feladat a város
bérlakás állományának olyan kezelése, amivel elõsegíthetõ a krízishelyzetbe került személyek, családok hatékony megsegítése,
és szakemberek letelepedésének támogatása.

 Elszórt csokispapírok, nejlonzacskók, mûanyag palackok
a parton, mûanyagpalack-halmazok a folyóban. A Zala holtágának szomorú állapotáról tájékoztatták szerkesztõségünket
az olai városrészben lakók. Az
önkormányzat egy nap alatt felszámoltatta az illegális hulladéklerakót.
– AL –

Cél: a bérlakásrendszer átalakításával megteremteni a lakáskezelés hosszú távú anyagi alapjait
is. E célok tették szükségessé a
lakások bérletérõl, valamint elidegenítésérõl szóló önkormányzati
rendelet módosítását, melyet a
képviselõ-testület decemberi ülésén fogadott el. A rendeletben új
bérbeadási formaként jelentkezik
a helyi gazdaság élénkítése érdekében történõ bérbeadás: mérnökcsaládok, illetve letelepedni szándékozó munkavállalók számára
költségelvû jelleggel.
Általános szabályként került rögzítésre, hogy a jövõben, amennyiben a lakásbérbeadásra költségelven került sor, akkor a bérleti jogviszony fennállása alatt vagy annak
meghosszabbítása esetén a bérbeadás jellege költségelvû marad. A
lakásállomány minõségének javítása révén hosszú távú cél a szociálisköltségelvû lakások arányának 6040 százalékra hozása, jelenleg 17
százalék a költségelvû lakások aránya. A szociális lakások pályáztatásánál is érvényességi feltétel, hogy
a jövedelem fedezetet kell, hogy
biztosítson a lakbérre és a költségekre. A fizetõképesség hiánya a
pályázatot érvénytelenné teszi.

A nyugdíjasházi lakások esetében a licit 2 millió forintról indul és
100 ezer forinttal emelhetõ. A minimumlicit célja annak biztosítása,
hogy megfelelõ összegû adomány
folyjon be a lakás igénybevételéért. A licitálásból indokolt kizárni,
aki eleve nem felel meg a jogosultsági feltételeknek.
A 2016. január 1-et követõen
létesített bérleti jogviszony esetében három hónapot meghaladó
jogcím nélküli lakáshasználat
esetén a lakáshasználati díj
összege az alaplakbér összegének kétszeresére emelkedne. Az
úgynevezett minõségi lakáscsere
is lehetõvé válik (nagyobb lakásba, vagy jobb minõségû, költségelvû lakásba). A fizetõképességre kell elsõdlegesen figyelemmel
lenni, valamint a tartozás hiányára, illetve mérlegelni szükséges a
méltányolható lakásigényt.
Január elsejétõl ötszázalékos
lakbéremelésre tettek javaslatot,
ennek indoka, hogy 2014-tõl nem
volt lakbéremelés, a befizetett díjak nem fedezik esetenként még a
karbantartási költségeket sem.
Ezenkívül fedezetet kell képezni a
társasházi felújítási alapokba befizetendõ összegekre is.

Meghívó
GEORG SPÖTTLE, a német Bundeswehr nyugalmazott hadnagya,
a Hori-Zone biztonságtechnikai cég vezetõje tart elõadást február
5-én, pénteken 18 órakor az Art-moziban. Az elõadás témája a migráció és a terrorizmus okozta kockázatok Európában, valamint a közel-keleti válságövezetek elemzése.
A rendezvényt a Zalaegerszeg Barátai Egyesület szervezi.

Az ügynek magunk is utánajártunk, miközben Böjte Sándor
Zsolt, a városrész önkormányzati
képviselõjének segítségét kértük,
akivel megtekintettük a kérdéses
területet a Városi Ifjúsági és Sportcentrum mellett. A teniszpályát és
a mûfüves focipályát kísérõ út
mentén eldobált hulladékok, a néhány méterre lévõ holtágban, három helyen másfél-, kétliteres ásványvizes és egyéb üdítõs palackok nagy halomban. És néhány
vízbe pottyant teniszlabda.
– Valóban elszomorító a helyzet – reagált a képviselõ a látottakra, aki azonnali intézkedést ígért.
Másnap az önkormányzat eltakaríttatta a szemetet.
– Az ügy ezzel nincs lezárva.
Keressük a felelõst, aki elmarasztalásra számíthat. Szemetelni tilos! feliratú táblákat és hulladéktárolókat is kihelyezünk majd. Bízunk abban, hogy azok, akik eddig
eldobálták szemetüket, ezután a
kukát fogják használni. S ameddig
ez nincs, magukkal viszik az üres
palackokat – mondta Böjte Sándor
Zsolt.
Tánczos Zsolt, a polgármesteri
hivatal környezetvédelmi szakreferense elmondta, õk is kaptak lakossági bejelentést e-mailben. A
problémát jelezték a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek,
majd a Zala-Depo Kft. munkatársai összeszedték a szemetet. Mivel az illegális hulladéklerakást nehéz megakadályozni, még inkább
tetten érni, az önkormányzat tudatformáló kampánnyal igyekszik

FELSZEDTÉK, AMIT MÁS ELDOBOTT
AZ ÖNKORMÁNYZAT KITISZTÍTTATTA A ZALA HOLTÁGÁT

felhívni a lakosság figyelmét a természet, illetve saját környezete
védelmére. Erre jelentõs összegeket fordítanak minden évben. Idén
is több ilyen programot szerveznek óvodásoknak, iskolásoknak
és felnõtteknek.
A közszolgáltató folyamatosan
tájékoztatja honlapján a lakosságot, valamint a vele szemétszállítási szerzõdésben állókat levélben,
hol lehet akár ingyenesen is elhelyezni a hulladékot, továbbá arról,
hol mit vesznek át. A sajtó útján
szintén felhívják a figyelmet, hogy
a hulladékot ne illegálisan tegyék
le. Amennyiben ez elõfordul, és a
hivatal tudomására jut, azonnal intézkednek, mint ebben az esetben.

NYILATKOZNI KELL A KEDVEZMÉNYEKRÕL
 Ezekben a napokban nyilatkozhatnak az alkalmazottak arról,
hogy ebben az évben milyen kedvezményekkel csökken a személyi jövedelemadójuk illetve adóalapjuk. A munkáltató ezt figyelembe véve állapítja meg a levonandó adóelõleg összegét. Ha év
közben a kedvezmények szempontjából változik a munkavállaló
helyzete, új nyilatkozatot kell kitöltenie a munkahelyén – tájékoztatta lapunkat a NAV megyei adó- és vámigazgatósága.
A legtöbbeknek családi kedvezmény jár, amely az adóalapot, és kiegészítésként – ha az nem teszi ki
a teljes keretet – a járulékokat csökkenti. Errõl az eltartott családtagok
felsorolásával kell nyilatkozni. Közülük meg kell jelölni a kedvezményezett eltartottakat, akik után a
családi pótlék is jár. Idén még elég
megadni az eltartottak nevét, születési helyét és idejét, édesanyjuk nevét és lakcímét. A gyerekek adóazonosító jelét nem kötelezõ feltün-

tetni. A családi kedvezmény kedvezményezett eltartottanként, havonta, egy eltartott esetén 10.000
forinttal, két eltartott esetén 12.500
forinttal, három vagy annál több eltartott esetén 33.000 forinttal kevesebb adóelõleg levonását eredményezi. A kedvezmény teljes összegét tehát befolyásolja az eltartottak
és a kedvezményezett eltartottak
száma. A kétgyermekes szülõk családi kedvezménye idén 25 százalékkal emelkedett, 2019-re pedig a

duplájára nõ, vagyis gyermekenként, havonta 20.000 forinttal több
maradhat a családoknál.
Az elsõ házasok kedvezménye
január 1-jétõl – legfeljebb 24 hónapig – 33.335 forint, azaz házaspáronként havi ötezer forinttal több
jut a kiadásokra. A 24 hónapon belül a kedvezmény abban a hónapban már nem jár, amikor magzatra
vagy gyermekre tekintettel elõször
érvényesíthetnek családi kedvezményt a szülõk.
Idén havi 5550 forint személyi
kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban
illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek és azoknak, akik
olyan betegségben szenvednek,
amely súlyos fogyatékosságnak
számít.

LAPOS HAS PÁR NAP ALATT? EGYRE ERÕSÖDIK A ZALAI GÉPIPAR

TARTÓS EREDMÉNYT CSAK A LASSÚ FOGYÓKÚRA HOZHAT A 3B HUNGÁRIA KFT. A DUÁLIS MÉRNÖKKÉPZÉSBEN

 Gyors fogyást ígérõ módszerektõl hemzseg a Facebook: „Ha
ezt eszed, három-öt napon belül megszabadulhatsz zsírpárnáidtól”, vagy „Csak napi öt perc, és átalakul a tested”. Mennyire hatásosak ezek, mennyire hihetünk bennünk? – Monori Krisztina
dietetikust kérdeztük.
– A. L. –

kell térképezni azokat a problémákat, melyeken változtatniuk szük– A tél vége felé valóban elkez- séges. Az emberek egyébiránt nadenek szaporodni az ilyen és eh- gyon alábecsülik, mennyit esznek.
hez hasonló módszerek ajánlása. Ezért táplálkozási napló vezetését
Ez azonban csalás, hiszen ennyi
nap alatt csak vízveszteség történik. Lehet, hogy valaki tényleg
fogy 3–5 kilót, de ez csak víz. A
szervezet leginkább a zsírhoz ragaszkodik, melytõl éppen ezért
csak nagyon kitartó munkával lehet megszabadulni. A villámdiéták
nem használnak, és akár súlyos
tápanyaghiányhoz vezethetnek.
Úgy gondolom, a fogyókúrázók
két típusra oszthatók. Vannak,
akiknek csak kb. öt kiló súlyfeleslegük van, melynek leadása rábízható az egyénre. Ha csökkentik a
bevitt szénhidrátokat, és inkább
sovány húsokat, zöldségeket, soMonori Krisztina
vány tejtermékeket esznek, akkor
ez az öt kiló nyárig nagyon szoktuk javasolni: írják le pontokönnyen lemegy. A havi 1–2 kiló san, mikor mit és mennyit esznek.
leadása az ideális. S vannak, akik Még az egy darab almát is. Sokan
10–20 kiló vagy ennél is több súly- figyelmen kívül hagyják, hogy séta
felesleggel rendelkeznek. Nekik közben, vagy két fõétkezés között
ezeket a csodadiétákat egyáltalán mit esznek.
nem ajánljuk, mert az évek, évtize– Milyen veszélyekkel jár a
dek során felszedett súlytöbblettõl gyors fogyás?
egy hét alatt biztosan nem fognak
– Vitaminhiányhoz vezet, fõleg
megszabadulni.
a C-, B- és a zsírban oldódó vita– Mi vezet eredményre?
minok hiányához, de felléphet vas– Csakis az életmódváltás, amit és fehérjehiány is. Mindennek száa jelentõs többletsúllyal rendelke- mos káros következménye lehet.
zõknek nagyon is komolyan kell A rövid ideig tartó diéták kellemetvenni. Érdemes szakember segít- len hozadéka a jojóeffektus. Hiába
ségét igénybe venniük, mert fel fogy le valaki 10 kilót, feljön 15,

mert visszatér korábbi étkezési
szokásaihoz. A többletsúly azért
keletkezik, mert a fogyással „elért”
fehérjevesztés után zsírt szed
vissza. Csak a lassú fogyás hoz
tartós eredményt!
– A mozgás is szükséges…
– A testmozgásnak mindenképpen lényeges szerepe van a fogyókúrában, melynek sikere 70
százalékban a táplálkozáson múlik. Hiába fut valaki öt kilométert
kétnaponta, ha nem figyel oda étkezésére. Nagy csapdának tartom
a light-élelmiszereket, mert azt
gondolják az emberek, hogy ezekbõl többet lehet enni. Zsírban
ugyan szegények, de szénhidrátban nem. Az édesítõszer-tartalmúak sem jók, mert kiderült az
édesítõszerekrõl, hogy fokozzák
az éhségérzetet.
Az eredményes fogyókúra két
kulcsszava a kitartás és a motiváció – miért csinálja az ember –,
amit fejben felidézhet, amikor már
nagyon izzad az edzõteremben.
Ne tévesszenek meg bennünket a könnyû fogyást ígérõ tippek és a lapos hasról, feszes fenékrõl készült képek. Ezek mind
retusáltak, a modellt pedig úgy állítják be, hogy minél meggyõzõbb
legyen a látvány – hangsúlyozta
végül Monori Krisztina.

 Akiket érdekelnek a modern technika vívmányai, azok számára a gépipar szép és folyamatosan megújuló szakmák gyakorlását jelentheti – vélekedik Nagy Zoltán, a 3B Hungária Kft. ügyvezetõ igazgatója. A vállalatnak tevékenységébõl adódóan jelentõs a szakemberigénye, ezért is mûködik együtt kezdetektõl
fogva a zalaegerszegi felsõfokú mûszaki képzéssel.
– Cégünk 24 éves. Jelenleg
170 fõt foglalkoztattunk, az elmúlt
évben 4,4 milliárd forintos forgalmat értünk el. Gépgyártással foglalkozunk, melynek során három
iparággal – az építõanyag-, a hulladék-újrahasznosító iparággal
valamint az energetikával – állunk szoros kapcsolatban. Tevékenységünk összetettségébõl és
forgalmunk nagyságából így az
is kiderül, hogy vállalatunk nagyon igényli a jól felkészült mûszaki szakembereket, köztük a
felsõfokú végzettséggel rendelkezõket. Cégünk kiemelt értéke a
saját fejlesztõkapacitás; jelenleg
16 mérnök dolgozik nálunk a
gyártmányok tervezésén és fejlesztésén. Az utóbbi idõben szívesen hirdetjük úgy magunkat,
hogy technológiákat és komplett
üzemeket tervezünk, gyártunk,
szerelünk és kivitelezünk Európában. Évente termelésünk
80–90 százalékát exportáljuk.
Nagy Zoltán elmondta, mint
gyakorlati képzõhely a kezdetektõl fogva együttmûködnek a zalaegerszegi mûszaki felsõoktatással, így a 2012-ben bevezetett
duális mérnökképzéssel. Évente
2-3 duális hallgatót fogadnak és
kötnek velük szerzõdést, mely
alapján végzik gyakorlati képzésüket és oktatásukat. Közülük
már többnek állást is kínáltak.

– Cégünknél a leendõ mérnökök megismerkedhetnek az ipari
környezettel, ezáltal hamarabb
találkoznak a rájuk váró követelményekkel, így pontosabban tudják magukat orientálni a megfelelõ irányba. A duális képzési formáról egyébiránt jók a tapaszta-

területén mérnökként dolgozni? –
a következõket válaszolja.
– A zalai gépipart folyamatos
fejlõdés jellemzi. Az európai piacokon egyre erõsödõ jelenléte
jelzi, hogy hosszú távon is virágzó iparág marad a gépgyártás
Zala megyében. A leendõ mérnökhallgatókat azzal biztatnám,
hogy a gépipar területén lehetõségük van a szakmai fejlõdésre,
szakmai ambícióik kibontakoztatására és megvalósítására. A jelenlegi gépipar messze nem azonos a 10–12 évvel ezelõttivel, ma

lataink. Csak drukkolni tudunk,
hogy egyre erõsödjön és jobb legyen, a sok nehézség és változás után találja meg a gazdáját a
Pannon Egyetemben. Az elmúlt
évtõl szakközépiskolásokat is fogadunk gyakorlatra, de ennek
modellje, ami a felsõfokú gyakorlati képzésben már rendelkezésre áll, most formálódik csak.
Hogy miért érdemes a gépipar

már modern technológiák alkalmazására épül, és mondhatni,
teljesen átszövi a korszerû informatika. A komplett anyagmozgató és anyagfeldolgozó rendszereket 3D-s tervezõszoftverekkel
tervezzük, és a legmodernebb
számítógéppel vezérelt szerszámgépekkel gyártjuk le –
mondta Nagy Zoltán, a 3B Hungária Kft. ügyvezetõ igazgatója.
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AZ

MAGYAR KULTÚRA NAPI PROGRAMOK
AZ EÖTVÖS-ISKOLÁBAN

ÉPÍTETT KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ,

TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

11/2002. (V. 17.)

SZÁMÚ

 A kertvárosi iskolában a magyar kultúra napjáról kétnapos rendezvénysorozattal emlékeztek meg.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA

ZALAEGERSZEG, JÁKUM

UTCA

3.

SZÁM ALATTI HELYI ÉPÍTÉ-

SZETI VÉDETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉS ELÕKÉSZÍTÉSE FOLYAMATBAN VAN.

AZ ÉPÜLET ÉRTÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓJA 2016. JANUÁR
20-TÓL 2016. FEBRUÁR 18-IG MEGTEKINTHETÕ ZMJV
POLGÁRMESTERI HIVATAL FÕÉPÍTÉSZI OSZTÁLYÁN. (ZALAEGERSZEG, KOSSUTH L. U. 17–19. II. EMELET 214-ES IRODA).

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009.

Január 21-én Rép Erika mesélt
az 1. és 2. osztályos diákoknak a
Répácska meséi c. mesekönyvébõl. Csiszár-Kalmár Annamária
mandaláiból pedig kiállítás nyílt a
könyvtár olvasótermében. Ezt követõen Annamária elõbb a tanulók-

SZ.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN

A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen és a
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (a továbbiakban:
ZSZC) által fenntartott és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei
jogú város közigazgatási területén mûködõ feladatellátási
hely nappali tagozatán végezze tanulmányait;
– a pályázat benyújtására az a ZSZC-ben tanuló diák jogosult,
akinek tanulmányai Zalaegerszegen hiányszakmának minõsített szakképesítés megszerzésére irányulnak.
– a szakképzési ösztöndíjra 2016. február 15-ig azok nyújthatnak be pályázatot, akik 2016. február 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló,
szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos, szerszámkészítõ szakmában,
b) szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolyamán gépgyártás-technológiai technikus, mechatronikai
technikus szakmában
végzik tanulmányaikat.
– A szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2016. február 15-ig kell
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottságához benyújtani.
– A pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a rendelet mellékleteként szereplõ „Kérelem” kitöltésével történik, amelyhez
csatolni kell a „Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket.
– A 2. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hónapra igényelhetõ,
amelynek alapösszege 12.000 Ft/hó. Mértékét és összegét a tanulmányi eredmények, illetve a rendeletben meghatározott
egyéb feltételek határozzák meg.
A kérelmet az önkormányzati rendeletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:
1. az iskolalátogatási igazolást,
2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre
vonatkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány
vagy félévi értesítõ másolatát,
3. szakközépiskolai tanulók esetében az érettségit követõ
13. évfolyam elsõ félévében a 2. pontban meghatározottak mellett az érettségi bizonyítvány, ezt követõen a tanév végi bizonyítvány vagy félévi értesítõ másolatát,
4. a szakközépiskolai és a szakiskolai tanuló esetében
(amennyiben ilyennel rendelkezik) a tanulmányi szerzõdés másolatát,
5. a ZSZC igazolását az önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott igazolatlan mulasztás
tényérõl és mértékérõl, vagy annak fenn nem állásáról,
6. azon szakiskolai tanulók esetében, akik számára a szakképzésrõl szóló törvény szerint az elõképzettségük figyelembevételével a képzési idõ lerövidíthetõ, a ZSZC
igazolását a tanuló tanulmányai megkezdése szempontjából elsõ szakiskolai évfolyam teljesítésérõl.
A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyûlésének 64/2009. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza, amely megtalálható a http://zalaegerszeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az önkormányzati
szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez szükséges
nyomtatványok a http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/ Oktatasi__
kulturalis_ugyek honlapon érhetõk el.
További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.), illetve az 502-191-es telefonon kérhetõ.
A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a 2015/2016. tanév 2.
félévére vonatkozóan 2016. február 15-ig a ZSZC tagintézményvezetõjéhez vagy a fenti címre kell benyújtani.

GULÁG-EMLÉKMÛ

KÖZKIFOLYÓK
MEGSZÜNTETÉSE
 Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbiakban
felsorolt közkifolyókat meg
kívánja szüntetni.
Kérjük, hogy jelen felhívás
megjelenésétõl számított 15
napon belül a megszüntetéssel
kapcsolatos észrevételeiket a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Osztályára (Zalaegerszeg Kossuth L. u. 17–19.) címzett levélben eljuttatni szíveskedjenek.
1. Besenyõ u. 51.; 2. Besenyõ u. 81.; 3. Galamb u. 5.; 4.
Bocskai u. 14.; 5. Csácsi u.
100. (Iskola hátsó kapuja mellett); 6. Farkas D. u. 6.; 7.
Toposházi út 20.; 8. Toposházi
u. 45.; 9. Toposházi u. 54.

HIRDETMÉNY
 A Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. értékesíteni kívánja Zalaegerszegen a Mezõ utcai közmûvesített építési telkeit.
A telkek területe 809–1040 m2
közötti,
irányár: buttó 7.900 Ft/m2.
Érdeklõdni a 92/510-175 telefonszámon lehet.
TÁJÉKOZTATJUK

A LAKOSSÁGOT,

HOGY VÁROSUNK KÖZVILÁGÍTÁSÁT
ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOK
KÖVETKEZTÉBEN A KÖZVILÁGÍTÁSI
HIBÁK BEJELENTÉSI MÓDJA

MEGVÁLTOZOTT.
Közvilágítási meghibásodás esetén a lakossági hibabejelentést 2016. január 4-tõl
Zalaegerszeg MJV hivatalos
portálján a

www.zalaegerszeg.hu
oldalon a

ZALAEGERSZEG

AZ ADATOK PONTOSÍTÁSÁT TERVEZIK

KÖZVILÁGÍTÁSI

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövõ év
elején a Kosztolányi utcán lévõ GULÁG-emlékmûvön szereplõ
adatok pontosítását tervezi.

HIBABEJELENTÕ

A hivatal munkatársai kérik a hozzátartozó családtagok jelentkezését, hogy adategyeztetés végett az önkormányzat mûszaki osztályával vegyék fel a kapcsolatot.
Kérjük, ebben a témában 2016. február 28-ig keressék e-mailen
vagy telefonon Simonné Tomori Bernadett környezetvédelmi szakreferenst. Telefon: 92/502-125, e-mail: tomoribetti@ ph.zalaegerszeg.hu.
Közremûködésüket elõre is köszönjük!

boxra kattintva
szíveskedjenek megtenni.
További hibabejelentési elérhetõségek állnak még rendelkezésre:
E-mail: kozvilagitas@smhv.hu
Internet: www.kovika.hu

ÉPÍTÉSI

nak, majd a pedagógusoknak tartott mandalakészítõ foglalkozást.
Január 22-én a 7–8. osztályos
diákok indultak az osztálytermekbe, s vezetésükkel az iskola tanulói elszavalták nemzeti énekünket,
a Himnuszt.

TELEK ELADÁSA

(SÁGOD)

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályáztatás útján kívánja értékesíteni
az alábbi ingatlant:
Cím
(Zalaegerszeg)
15199 hrsz.
(Paperdõ u.)

Megnevezés
kivett beépítetlen
terület

Alapterület

Induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

1.184 m2

bruttó 3.302.000 Ft
(2.600.000 Ft+áfa)

330.000 Ft

A pályázatokat „Paperdõ u. 15199 hrsz” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje:
Helye:
Módja:

2016. február 16. (kedd) 10.00 óra
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 210–211. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-129) lehet.
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján, a www. zalaegerszeg.hu
internetes oldalon, a Hirdetmények, pályázatok rovatban, a Pályázatok menüpont alatt elérhet.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve az ajánlatok megismerését követõen a pályázati eljárást indokolás nélkül érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilváníthatja.

ELADÓ INGATLAN – KOSSUTH U. 55. IRODA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni
az alábbi ingatlant:
Cím
(Zalaegerszeg)
Kossuth Lajos u. 55.
3061/A/12

Megnevezés

Alapterület

Induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

iroda

47 m2

4.935.000 Ft

490.000 Ft

A pályázatokat „Kossuth u. 55. iroda” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje:
Helye:
Módja:

2016. február 8. 10.00 óra
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (telefon: 92/502-129) lehet.
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon, a Hirdetmények, pályázatok rovatban, a Pályázatok menüpont alatt elérhetõ.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve az ajánlatok megismerését követõen a pályázati eljárást indokolás nélkül érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilváníthatja.

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
 Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl
évre ünnepélyes keretek között köszöntjük
azokat a Zalaegerszegen élõ, pedagógus hivatásukat itt gyakorló óvónõket, tanítókat, tanárokat, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel
ezelõtt kapták kézhez oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagógus pályán eltöltött esztendõkért.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként
továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az
arany-, gyémánt-, vas-, rubin- illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím,
telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata).
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán
vehetõ át (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19. IV. emelet 421. vagy 423. szoba).
Tisztelettel kérjük mindazokat a városunkban lakó kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik Zalaegerszegen élnek és városunk nevelési-oktatási intézményeiben tevékenykedtek, hogy legkésõbb
2016. február 12-ig adategyeztetés céljából személyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a
kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. IV. emelet 421. vagy
423. szoba). A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent megjelölt határidõn túl sajnos
nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért
kérjük a határidõ pontos betartását!
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Kultúra

KONZERVATÍV ÍZLÉS, KÖNNYED SZÓRAKOZÁS

vészeti kezdeményezésekre nem
volt példa, a városra a konzervatív,
keresztény szellemiségû vonal
volt jellemzõ. Annál is inkább, mert
Pehm József plébános tevékenysége erõteljes hatást gyakorolt a
város kulturális és társadalmi életére. Olyannyira, hogy a kultúrát
tulajdonképpen egyfajta eszközként használta fel céljai (a város
egész társadalmát átható keresztényi élet) megvalósításához. Korán felismerte a sajtó szerepét is a
társadalom irányításában: Zalamegyei Ujság néven saját napilapot indított. Ennek persze hamar
akadt
konkurenciája
is:
a
Zalavármegye lap azokhoz kívánt
szólni, akik elutasították a Pehm
József által képviselt politikát, bár
ez az újság is konzervatív volt. Mivel mindkét lap elkötelezett támogatója volt a város kulturális életének, szinte minden eseményrõl,
rendezvényrõl hírt adtak; Béres
Katalin így fõleg a két lap cikkeit
felhasználva rekonstruálta a két viA könyvbemutatón: Kaján Imre, Béres Katalin, dr. Gyimesi Endre.
lágháború közötti korszak kulturázásán és „engedélyeztetésén”; hi- rális élet volt jellemzõ az országra. lis életét, helyszíneit és vitás kérszen a hatalom számára is fontos A hagyománytisztelõ, nacionalista déseit.
propagandaeszközrõl van szó.
konzervativizmus és a reformszelAmi az egyesületeket és egyéb
Akinek valamiféle idillikus kép lemû, polgári demokrata humanizél a fejében a húszas, harmincas mus. A trianoni Magyarországon
évekkel kapcsolatban, az jó, ha az elõbbi kiegészült egyfajta ketudja: ez az idõszak sem volt konf- resztény, revíziós gondolattal is.
liktusoktól és vitáktól mentes, még Míg a századelõ avantgarde mûegy Zalaegerszeg méretû város- vészeti mozgalmait a baloldalhoz,
ban sem. Sõt. Mint az a kötet be- a szocialista, kommunista mozgalvezetõjébõl is kiderül: ideológiai makhoz kötötték.
szempontból egy kétpólusú kultuZalaegerszegen ez utóbbi mû-

KULTURÁLIS ÉLET A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

 Virágzó egyesületi élet jellemezte a város kulturális életét a két
világháború közötti korszakban. Daloskörök, színjátszó csoportok mûködtek, rendszeresen voltak a koncertek, sõt a század elejétõl már filmszínház is mûködött a városban. Ugyanakkor a I. világháború után a kultúra menedzselése és a kulturális infrastruktúra kialakítása nem volt a városvezetés számára kiemelt fontosságú feladat.
– pP –
Sokkal inkább az urbanizációs
hátrányok leküzdésével, vagyis a
városfejlesztéssel foglalkozott ekkor a vezetés Czobor Mátyás polgármester irányítása alatt. A látszólagos sokszínûség ellenére az
itt élõk kulturális fogyasztására a
tradicionális, konzervatív szemlélet volt jellemzõ. Az új áramlatok
csak kevéssé tudtak betörni a városba.
A közelmúltban jelent meg Béres Katalin történész (Göcseji Múzeum) Kulturális élet Zalaegerszegen 1920–1945 címû, korabeli fotókkal is illusztrált kötete, mely az
egyes „ágazatok” bemutatásán
keresztül világít rá a korszak ellentmondásaira. Nem véletlen az
idézõjel az ágazat szó esetében,

hiszen a tárgyalt idõszakban nem
volt a város vagy a vármegye által
fenntartott intézményrendszer:
sem könyvtár, sem múzeum, sem
színház, sem mûvelõdési ház nem
mûködött. A város viszont többnyire támogatólag állt a civil- és magánkezdeményezések
mellé.
Amikbõl bõven akadt; így szépen
kirajzolódik a korszak zenei, színházi, képzõmûvészeti élete, a magánkönyvtárak szerepe, a múzeumalapítási szándék, csakúgy
mint az iskolán kívüli népmûvelés.
Na, és a helyi filmszínház története, ami azért is lényeges elem,
mert a két világháború közötti korszak legnépszerûbb és legolcsóbb
szórakoztató (és népmûvelõ) eszköze a mozi volt. Ráadásul a vizsgált idõszak politikai változásait is
jól le lehet mérni a mozi szabályo-

PETER SEHOLORSZÁGBAN
A FELNÕTTÉ VÁLÁSRÓL A TANTERMI DESZKÁN

 Peter egy srác. Egyedüllétre, üres térre vágyik. Lelépett a
Facebookról, meg a „mamahotelbõl”. Úgy érzi, mindent elörõl
kell kezdenie. Most múlt huszonöt, és a szülinapján lett végképp
elege. Vagy már sokkal korábban, csak nem vette észre?
– pP –

séget. Elõbb egy piros labda (mert
a piros dolgokért mindig is lelkesedett), aztán egy fából készült, színes „dühöngõ”, amit kis kalapáccsal kell ütögetni. Ha ezt sokáig csinálja, talán értelmesebbé
válik a világ. Vagy talán kitalálja,
hogy mit is kezdjen magával.
Lehetne mondjuk óvodapeda-

temet, kiborul a hülye Facebooktesztektõl (törli is a profilját), meg a
A Hevesi Sándor Színház kö- haverjaitól is. Egyetlen jó barátja is
zépiskolásoknak szóló Tantermi távol van, neki készíti a videódeszka sorozata ezúttal a felnõtté
válás problémakörét járja körül. A
Peter címû interaktív elõadást a
közelmúltban mutatták be a színház próbatermében. A darab, melyet Madák Zsuzsanna dramaturg
rendezett, egy norvégiai workshop
során került a zalai teátrum fiatal
dramaturgjához, és az egyszemélyes elõadás szereplõjéhez, Mihály Péter színmûvészhez. Peter
története öt kis videójelenet során
elevenedett meg elõttük, amit aztán rekonstruáltak, és színpadra
állítottak; bevonva a játékba a
résztvevõ diákokat is.
Szóval, Peter 25. szülinapi „buliján” vagyunk az elsõ jelenetben;
ami pont olyan számára, mint húsz üzeneteket, amibõl megismerhet- gógus. Gyerekekkel foglalkozni feévvel azelõtt. Anyja (és az anyuka jük kicsavarodott életét, amibõl el- lelõsség. Pláne, mikor egy gyerek
által befolyásolt apa) nem hajlan- tûntek az összefüggések. A napok szembesíti azzal, hogy õ a mesedó észrevenni, hogy fia felnõtt. A csak telnek az üres lakásban, béli Pán Péter Seholországból, aki
srác pedig nem kér már az infanti- egyik a másik után. Tárgyak azért elfelejtett felnõni. De ki ezért a felis családi zsúrból és ajándékok- kellenek, amivel levezeti a feszült- lelõs? Peter maga, vagy a családból. Elköltözik; bátyja üresen álló
kérójában húzza meg magát, és
listákat készít életérõl. Merthogy
hirtelen felindultságból könnyû lelépni, na de mi jön utána? Fõleg
ha nincs se terve, se célja, se lelkesedése, s mint a hiánylista többi
elemébõl kiderül: se barátnõje, se
nyerõ alkata (márpedig mint tudjuk, ezek feltétlenül kellenek ah-  A hagyományos farsangi felvonuláson kívül idén elõször
hoz, hogy sikeresnek érezze ma- Fánky Fesztivál is várja a közönséget a belvárosban a karneváli
szezon zárásaként. A részletekrõl a városházán tartott sajtótájégát egy fiatalember).
Peter bajban van; legalábbis koztatót Balaicz Zoltán polgármester, Tompa Gábor, a Kvártélymentálisan. Abbahagyja az egye- ház Kft. ügyvezetõje, valamint Ruisz Cecília, a Nagycsaládosok
Zalaegerszegi Egyesületének vezetõje.

ja, vagy a társadalom: a sok, hozzá hasonlóan fel nem nõtt, divathóbortokban menedéket keresõ
huszonévesekkel. Mindenképpen
kellene egy felismerés – mint a
történetben felbukkanó másik mese kismadarának, aki elfelejtette,
hogy tud repülni.
Peter valaha odáig volt a repülõkért, a madarakért, a homokozóért. Nem csoda, hogy a színpadon épp ezekbõl a szimbólumokból (vagy kellékekbõl) épül fel a fiú
világa és sztorija. (Egy komplett
óvodáscsoport készül a szemünk
láttára varázshomokból.) Mintha
fokozatosan megelevenednének a
díszletül kifüggesztett papírlapokra felírt dolgok, szavak.
De összeáll-e valami értelmesebb létezéssé a 21. századi Pán
Péter története? Megtalálja-e a listába rendezett szavak és kérdések között az összefüggéseket,
vagy legalább a reményt? A reményt, hogy azért kihozható valami pozitív, értelmes dolog ebbõl az
egész felnõttségbõl.
A Tantermi deszka ismét komoly kérdéseket feszeget az elõadás öt kis epizódja alatt, sõt a jelenetek között is. Peter történetét
ugyanis – akár egy filmet, valami
multimédiás lejátszón – rendre
megállítják néhány percre, hogy a
résztvevõ diákok közösen gondolkodhassanak. Mirõl is? Az élet értelmérõl? Ez így elég bénán és
közhelyesen hangzik. Maradjunk
inkább annyiban, hogy azon, hogy
miért felejtette el a kismadár, hogy
tud repülni...

nem akadt túl nagy közönsége. Jó
példa erre az 1932-es Haydn-emlékév, aminek alkalmából egy mûsoros ünnepséget szerveztek a
városban; ám az esemény iránt
közömbösek maradtak a polgárok.
A Zalamegyei Ujság emiatt egy indulatos cikkben oktatta ki a „városi
intelligenciát”, akik máskor mûvészi elõadásokat követelnek, most
meg távol maradnak. A cikk szerzõje szerint emiatt könnyen rá lehet sütni ismét a városra a lekicsinylõ „göcseji” jelzõt, amitõl pedig már épp sikerült megszabadulnia Zalaegerszegnek.
A hagyományos kultúra és az új
áramlatok között zajló konfliktusokat jól jellemzi a városba szervezett elsõ jazzkoncert (1931, Two
Jazzers duo) is. Az eset miatt, a
szervezõ Karácsonyfa Egylet
konfliktusba keveredett az Egyházi Ének- és Zeneegyesülettel, akik
mozgalmat indítottak a magyar dal
védelme érdekében, illetve, hogy
nagyböjt idején ne tartsanak ilyen
rendezvényt; pláne mert a jazzesttel egy idõben nekik Passiómûsoruk lett volna.
Érdekes, hogy bár napjainkban

Színpadon az Iparos Dalárda (1926).

civil szervezeteket illeti, tényleg
sokszínû volt Zalaegerszeg: szinte
minden polgár megtalálhatta a
foglalkozásának, politikai, vallási
és társadalmi preferenciájának,
vagy éppen érdeklõdési körének,
ízlésének megfelelõ társaságot.
És ha már ízlésnél tartunk: a közönség – a konzervatív irányultsága mellett – leginkább a szórakoztató darabokat, elõadásokat, dalesteket részesítette elõnyben. Az
úgynevezett magas mûvészetnek

aktív képzõmûvészeti élet van Zalaegerszegen, a két világháború
között ez elég esetleges volt; a
mûvészeti élet intézményes keretei (például komoly kiállítóterek)
nem alakultak ki, és neves alkotók
sem éltek a városban.
A II. világháború utolsó évei fokozatosan ellehetetlenítették az
addigi civil szervezetek tevékenységét. A háború utáni hatalmi átrendezõdés pedig a még megmaradt egyesületeket is felszámolta.

TÁNCHÁZ, GALÉRIA, TANKONYHA
ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK A KERESZTURY VMK-BAN
 A Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központban mintegy 40
millió forintos uniós támogatásból három helyiséget korszerûsítettek, melynek révén három, korábban nem létezõ profillal bõvült az intézmény szolgáltatási köre.
– AL –
Balaizc Zoltán polgármester az
átadási ünnepségen elmondta,
2016. január elsejével intézményi
átszervezés történt, összevonták a

Táncegyüttessel együttmûködve újraindították a táncház mozgalmat,
melynek támogatására idén egymillió forintot fordít az önkormányzat.
A projekt eredményeit Flaisz
Gergõ igazgató ismertette. Kiala-

Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központját és Könyvtárát a
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központtal, ami immár az
egész városra kiterjedõen végzi
közmûvelõdési tevékenységét. A
Keresztury VMK-ban végrehajtott
fejlesztésnek szintén az a célja,
hogy a város valamennyi lakóját
szolgálják.
Kitért arra, hogy tavaly a Zalai

kítottak egy tankonyhát, a galériában egy gyermekfoglalkoztatót,
felújították a nagyterem padlózatát
és nézõterét, ami a táncháznak is
helyet ad. Ezeket berendezték a
szükséges eszközökkel, az elõteret pedig akadálymentesítették. Az
alkotókészséget és kreativitást fejlesztõ közösségi terek létesítésével igyekeztek figyelembe venni a
korosztályok igényeit.

FARSANG ÉS FÁNKY-FESZTIVÁL
BÕVÜLT A TÉLBÚCSÚZTATÓ PROGRAM

KÖZKÍVÁNATRA
Február 4–10. között az Art
Mozi újra mûsorra tûzi 18.30
órai kezdettel a Golden Globedíj nyertes és Oscar-díj-jelölt
magyar alkotást, a

SAUL

FIA

CÍMÛ FILMET.

– pet –
A polgármester elmondta: az
elmúlt évben az év szinte minden
hónapjára jutott egy-egy nagyobb
program, egyedül a február tûnt
üresnek. Bár a húshagyókeddi jelmezes felvonulásnak nagy hagyománya van a városban, úgy érezték, hogy ezt jó lenne kiegészíteni
valami zenés programmal is.

Velkey Péter humánigazgatási
osztályvezetõ ötlete nyomán így
született meg a Fánky Fesztivál,
mely a fánkevés farsangi szokását
ötvözi a funky zenével.
A program részleteirõl Tompa
Gábor számolt be. Mint mondta:
február 5–6-án a Dísz téren a
funky stílust képviselõ együttesek
(Back II Black, Funky for Fun,
Funktion zenekar) lépnek majd

színpadra, emellett péntek délután
és szombat délelõtt jótékonysági
fánkvásárra is sor kerül. Az egységes áron eladott fánkokból származó bevételt ezúttal a nagycsaládosok egyesülete kapja.
Ruisz Cecília a húshagyókeddi
felvonulással kapcsolatban úgy tájékoztatott: február 9-én immár 18. alkalommal kerül sor a hagyományos
farsangi jelmezes felvonulásra, mely
egy télbúcsúztató rítus is egyúttal. A
gyülekezõ ezúttal is délután négy
órakor lesz a Dísz téren. Az este pedig egy jelmezversennyel folytatódik, melyre az Art Moziban kerül sor.
A rendezvényre csoportokat és
egyéni jelmezeseket is várnak.
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KÖZÖS ÖSSZEFOGÁSSAL EGY ÁLOMÉRT DOBOGÓ ÉS RÁJÁTSZÁS A CÉL
2016 VÉGÉRE TELJESEN ÚJJÁSZÜLETIK A ZTE-STADION

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, sokszor bírálat is
elhangzik a stadionfejlesztések
okán, hogy szükség van-e ezekre.
Úgy fogalmazott: szükség van rá,
és nem vethetõk össze más fejlesztésekkel. Majd reményének
adott hangot, hogy õsztõl itt fogadhatjuk a Fradit, a Honvédot és a
többi NB I-es csapatot. Mert ennek
a megyének el kell bírnia egy élvonalbeli labdarúgó-együttest – vélte.
Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa, aki álmodott másfél
éve tartó egerszegi szerepvállalása kezdetén, s álmodik ma is, és
ebben nincs egyedül, hogy az NB
II-bõl az NB I-be jussanak. Az álmokból szerinte már nagyon sok
megvalósult. Például az utánpótlás fejlesztésében konkrét eredményekrõl lehet beszámolni, az

infrastruktúra pedig folyamatosan
fejlõdik. Annak a reményének is
hangot adott, hogy rövidesen egyre több saját nevelésû zalai fiatal
szerepel majd az elsõ csapatban,
s akkor a jelenlegi elégedetlenkedõk az elégedettek táborát gyarapítják majd.
Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója ezt követõen az
elvégzendõ munkákról tájékoztatta a megjelenteket. A 2002-ben
kezdõdött stadionfelújítás elsõ
üteme 2004-re megtörtént, ám a
végleges befejezése csak most indulhat meg. Azaz, egy teljesen
megújult, fedett északi lelátó épül
kizárólag ülõhelyekkel, a keleti és
a nyugati lelátók alatti vizesblokkok kiépítése is megtörténik. A déli lelátó alá tervezett székház és
öltözõk szintén kialakításra kerül-

nek, s megépül a pálya fûtését biztosító kazánház, s megtörténik a
pályavilágítás fejlesztése is. Mindezekhez megfelelõ közmûhálózat
és parkolórendszer létesül.
A munkálatok a ZTE FC NB II-es
és jelenleg második, azaz feljutó
helyen álló csapatának tavaszi
mérkõzéseinek megrendezését
nem befolyásolják.
Mint elhangzott, a munkálatok
legkésõbb 2016 decemberéig
megvalósulnak, az átadást követõen pedig az önkormányzat a létesítmény fenntartására az átadástól számítva 15 éves kötelezettséget vállal. A megújult ZTE
Aréna – amely elkészülte után
megfelel az MLSZ létesítményfejlesztési koncepciójának – 8.000
ülõhellyel rendelkezik majd, állóhelye nem lesz.

FEDETT PÁLYÁS IDÉNYKEZDET

KÉSZÜL A TAVASZRA A ZTE FC NÕI CSAPATA

 Második helyrõl várják a tava– Változhat a keret a felkészi folytatást a ZTE FC nõi NB
szülés során?
II-es labdarúgói, s már gõzerõ– Új játékos érkezése nem várvel készülnek a márciusi nyiható. Távozónk a hátralévõ idõben
tányra.
még lehet, de õk nem meghatározó emberek.
– Tavaszi célok?
– Mindenképpen a dobogón
akarunk végezni, annak is az elsõ
vagy második helyén. Szeretnénk
szerepelni a rájátszásban, amelyet a Nyugati csoport elsõ két he-

lyezettje vív a Keleti csoport élcsapataival.
– A papírforma alapján a Keleti csoport elsõ két helyezettje
esélyesebb...
– Lehet, de mi nem feltartott
kézzel lépünk ellenük pályára, elõtte még a Nyugati csoportban is céljaink vannak. A bajnokság elsõ fordulójában mindjárt nagy feladat vár
ránk, a zalai rangadó keretében a
kanizsaiakat látjuk vendégül.

MEGEMLÉKEZÉS

– Mikor kezdték el a felkészülést?
– Január 11-én indultunk, heti
négy edzés szerepel a programban, és négy edzõmérkõzést is
szeretnénk játszani – mondta Kostorják Zsolt edzõ.
– Mi indokolta a korai kezdést?
– A csapatból többen is érettségire készülnek. Jó, ha idõben
megszerzik a megfelelõ erõnlétet.

számban Takács Dóra (Zalaszám
ZAC) 10,95 m-es dobással 3. lett.
A legjobb teljesítményt viszont
 Szûcs Valdó, az Angliában egyetemi tanulmányokat folytató zaCsóti Jusztina érte el. A 60 m-es
laegerszegi atléta Cardiffban, a Welsh Athletics Championships
síkfutásban a Zalaszám ZAC ver60 m-es gátfutó számában 7,90 mp-es jó idõeredménnyel bronzsenyzõje, ahol 7,61 mp-es remek
érmes lett.
idõvel negyedikként ért célba.
A Zalaszám ZAC versenyzõje
A 12 nemzet felnõtt atlétáinak
nyilatkozata szerint a jövõ heti, részvételével az osztrák fõvárosugyancsak cardiffi versenyen az ban
lebonyolított
versenyen
elsõ gátra történõ ráfutásán sze- Veiland Violetta (Zalaszám-ZAC)
retne javítani. Abban bízik, hogy 13,24 m-es eredménnyel megidõeredményén is tud faragni.
nyerte a súlylökést. Ugyanebben a  Folytatódott a téli teremtorna-sorozat vegyes röplabdában. A
résztvevõk játékán nem érzõdött, hogy az év elsõ komolyabb
rendezvényén küzdenek a jobb helyezésekért.

 Az Apáczai Mûvelõdési Központban mûködõ Kertvárosi
Nyugdíjasklub év eleji összejövetelén az I. világháborús hõsökrõl emlékeztek meg.

AZ ÉV ELSÕ TORNÁJÁT VESZPRÉM NYERTE

KÖLCSEYSEKÉ A BÁTHORY KUPA

 Ötödik alkalommal rendezte meg a Báthory István Szakképzõ
Iskola a Báthory Kupa teremlabdarúgó-tornát. A fiúknál nyolc, a
lányoknál négy csapat lépett pályára. A kupát a lányoknál, fiúknál
egyaránt a Kölcsey-gimnázium csapata hódította el.
Végeredmény. Fiúk: 1. Kölcsey-gimnázium, 2. Csány SZKI,
3. Zrínyi-gimnázium, 4, Széchényi
SZKI, 5. Deák SZKI, 6. Ganz
SZKI, 7. Báthory, Munkácsy SZKI.
Legjobb mezõnyjátékos: Boczföldi Mihály (Kölcsey). Legjobb kapus: Vizsy Bence. Gólkirály: Dosz-

poth Sándor (Zrínyi). Végeredmény. Lányok: 1. Kölcsey-gimnázium, 2. Báthory, 3. Zrínyi-gimnázium, 4. Deák SZKI. Legjobb mezõny játékos: Kerkai Dóra. Legjobb kapus: Gresa Lilla (Kölcsey).
Gólkirály: Király Ramóna (Kölcsey).

Jó és élvezetes mérkõzéseket
láttak a tornára szép számmal kilátogató nézõk. Az idei év elsõ versenyén vendégsiker született, az
aranyéremet Veszprém együttese
hódította el.
A torna végeredménye: 1. No
Name (Veszprém), 2. Krumplik
(Kaposvár, Zalaegerszeg), 3.
Retro (Zalaegerszeg). 4. Out
(Zalaegerszeg), 5. VSZK (Keszthely) 6. Kiskamasz (Zalaegerszeg), 7. Inteam (Zalaegerszeg), 8.
Fekete Ördögök (Zalaegerszeg).

HH ANGSÚLYOK
ÉS TISZTA BESZÉD
IMNUSZ ÉS SZÓZATMONDÓ VERSENY A GANZBAN

 A magyar kultúra napja alkalmából ismét Himnusz- és Szózatvártunk, hanem diákkori teljesítmondó versenyre várták a megye középiskolásait a zalaegerszegi ményt – mondta Szemes Béla.
Ganz-szakközépiskolába. Ezúttal 20 ifjú, kilenc megyei oktatási
A verseny elején a Ganz-iskola
intézmény képviseletében állt a zsûri elé.
diákjai kis irodalmi összeállítással
köszöntötték a rendezvényt. A házi– b. k. –
Zalaegerszeg, Nagykanizsa és
Keszthely képviseletében vállalta
a kötelezõ és szabadon választott
vers szavalatát a 20 középiskolás.
A diákok gimnáziumokból és szakközépiskolákból érkeztek, és azonos mérce alapján bírálta õket a
zsûri.
– A mezõny lényegében nem
tér el a korábbi évekétõl – mondta
Szemes Béla, a zsûri elnöke, utalva a közel 20 éves verseny tapasztalataira. – A kötelezõ versen érzõdik, hogy ez olyan, amit muszáj
tudni, a szabadon választott vers
elõadása jobban szokott sikerülni.
– Talán nehéz is ennek a korosztálynak a Himnusz vagy a
Szózat tartalmi súlyát megfogni.
– Valóban, történetisége van
már ennek a két mûnek. 193 éve
született a Himnusz és 180 éve a
Szózat. A két vers közül a Szózat
inkább egy cselekvésre hívó vers,
míg a Himnusz egy ima, erre kellene ráhangolódni. A világon kevés
olyan nemzeti himnusz van, amely
nem buzdító, hanem befelé tekintõ, egyszerre közösségi és személyes jellegû. Évek óta többen választják inkább egyébként a Szózat elõadását. Díjazzuk, hogy a

résztvevõk a korosztályos problémáik, egyéni gondjai mellett, egy
olyan világban, ahol az internet
használat jellemzõ, nemcsak forgatják a versesköteteket, hanem
vállalják a kiállást a színpadra és a
társak elé.
– Milyen szempontok alapján
zsûriztek?
– Szövegbeli pontosság, szövegbeli váltások, hangsúlyok megértése, tiszta beszéd. A szabadon
választott
versnél
mennyire
passzol a vers az elõadó személyiségéhez, mit mond számára ez
a vers, érti-e, hogyan építkezik a
versmondás, és át tudja-e adni
mindezt élményt nyújtva a közönségnek. Nem mûvészi elõadást

gazda intézményt egyébként két
diák képviselte a versenyen. A többi
résztvevõ a Kölcsey-, Mindszentyés Ady-gimnáziumokból, a Csányszakközépiskolából, illetve Nagykanizsáról a Mezõ Ferenc Gimnáziumból, Keszthelyrõl pedig az Asbóth és
Vajda János Gimnáziumokból, illetve a Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskolából érkeztek.
A pálmát a keszthelyiek vitték el.
A Vajda János Gimnázium két tanulója nyerte el az elsõ és harmadik helyet, Kiss Réka és Benczik
Veronika személyében. Bekõ Luca
a Kölcsey-gimnáziumból pedig második lett a versenyben, tájékoztatta lapunkat László Krisztina tagintézményvezetõ-helyettes.

A soron következõ, Ostoroscsarnokban megrendezendõ vegyes röplabdatorna idõpontja
2016. február 14. (vasárnap),
amelyre már jelentkezhetnek az
indulni szándékozó csapatok.

A program alapját a Nemzeti Mûvelõdési Intézet helyi munkatársai által összegyûjtött közel 15 zalaegerszegi emlékmû fotójának és
a hõsök névsorának prezentálása adta. Mindezt zenés-irodalmi
emlékezõmûsor követte, melyben többségében katonadalok csendültek fel. A megemlékezésen közremûködött Orosz Ferencné településrészi önkormányzati képviselõ is.
A program végén közös mécsesgyújtással tisztelegtek a 100 éve
elesettek elõtt.
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EDDIGI LEGJOBBJÁT ÉRTE EL A PÉNZ ANDRÁSHIDÁN IS NAGY ÚR
AIRIZER A VB-CSÚCS KÖZELÉBEN
 A tekézõk szuperligájában Gyõrben az Ipartechnika ellen óriá– Remek teljesítménye a töbsi formában dobott Airizer Emese, a ZTE ZÁÉV válogatott játéko- bi csapattársa számára is öszsa. A 664 fás teljesítmény világversenyen minden bizonnyal
tönzést jelenthet, hogy érdemes
aranyérmet jelentett volna számára.
keményen dolgozni, mert jöhetnek az eredmények...
– Játékos-pályafutásom eddigi
– Új szövetségi kapitány irá– Merem remélni. A gyõri pálya
legjobb eredményét értem el – új- nyítja a magyar csapatot, de kö- jó minõségû. A 2013-as egerszegi
ságolta boldogan Airizer Emese.
zöltem vele, hogy a 2016-os vb után felszedett pályát Gyõrben
– Érezte, hogy jó formában egyéni világversenyt kihagynám. építették fel. A jó teljesítményhez
van?
Szeretnék pihenni kicsit, feltöltõd- kellenek a jó minõségû pályák is.
– Nem mondhatnám, de Baján
Bízom benne, hogy ösztönzi csaJános edzõm az edzések alapján
pattársaimat, hogy van hová fejbiztatott, hogy összejöhet egy
lõdni.
szép eredmény. Látta, rendezett a
– Hol végezhet a bajnokságmozgásom, könnyedén dobtam a
ban a ZTE ZÁÉV?
tréningek során. Végül szeren– Még az alapszakaszból is
csére neki lett igaza.
sok van hátra, utána jön a ráját– Hány kilencest dobott a
szás. Nehéz jósolni. Egy biztos,
mérkõzés során?
a Rákoshegy elsõ csapatát ne– Nem számoltam, de a gépi
héz lenne befogni, mivel elég
összesítésbõl kiderült, hogy húnagy a ponthátrányunk. A másoszat, ami nem sok, de ebbõl a tadik hely megszerzésére reális
rolás során dobott kilencesek éresély mutatkozik. Ehhez a legtek sokat.
nagyobb riválisunkat, a Balaton
– Nem villant át az agyán,
Vasast többször le kell gyõzünk,
hogy a 664 fás teljesítmény akár
és persze a többi ellenfelünket
egy vb-n is aranyérmet érne?
ni. Az elmúlt esztendõkben mindig is.
– Érmet minden bizonnyal ér- vállaltam a válogatottságot.
– Családjával Romániából
ne, az ütött fám nem sokkal ma– A remek gyõri teljesítménye érkeztek Magyarországra, hogy
rad el a világbajnoki csúcstól, ami után sem változtatja meg dönté- érzik magukat?
672 fa. Tényleg jó lenne vb-n is sét?
– Hála Isten, nagyon jól. Új ottmegismételni teljesítményem.
– Elképzelhetõ, hogy elgondol- honra leltünk. A környezetünk is
– Biztos tagja a magyar válo- kodom rajta, ha tavasszal jól megy elfogadott minket, ami fordítva is
gatottnak, a gyõri teljesítménye a játék, többször sikerül a mostani- igaz. A magyar sikerekért igyekjó ajánlólevél is lehet az újabb hoz hasonló, kiemelkedõ teljesít- szem mindent megtenni. Szerevilágverseny elõtt...
ményt elérnem.
tünk itt lenni és itt élni.

GÁLA-SIKEREK
A FORMÁCIÓS BAJNOKSÁGON
H
–1
ÁROM BAJNOKI CÍM

 A TáncSport Magyar Bajnokságok keretei között rendezte
meg a Magyar TáncSport Szakszövetség a Formációs
Magyar Bajnokságot,
ahol a zalaegerszegi
Gála Társastáncklub
Egyesület négy csoporttal, négy kategóriában vett részt. Az alábbi
eredmények születtek:

EZÜST

Társasági táncok kategória: Airline. Koreográfusok és tréneGála TE „Future” csapat 1. helye- rek: Kuzma Péter és Salamonné
zés, koreográfia címe: Gála Kuzma Renáta.

 Jól teljesített az õszi idény során a labdarúgó NB III Nyugati
csoportjában a Tarr Andráshida SC. Az egerszegi együttes
újoncként a megerõsödött harmadik vonalban a 8. helyen tért
téli pihenõre. A csapat már az utolsó forduló elõtt értesült arról,
hogy az addigi feszített költségvetés tovább feszül. Magyarán
szólva további költségcsökkentésre lesz szükség.
– A bajnokságnak már úgy indultunk neki, hogy költségvetésünk a legfontosabbakra lesz elég
– hangoztatta Dobos Sándor, a
csapat edzõje. – A bajnokság elõtt
és már az õszi idény során sokat
dolgozott a klub vezetése, hogy az
õsszel ne legyenek gondjaink. A
fél idényt sikerült kibekkelni, utána
viszont közölték velünk, hogy a továbbélés miatt további anyagi
megtakarításra kényszerül a klub.
– A bejelentés eredményeként több labdarúgó bejelentette távozását?
– Így történt. Major Máté Budafokról kapott visszautasíthatatlan
ajánlatot, Mavolo Pavolo Zalalövõre igazolt. Rohonczi Ákos a több
játéklehetõség miatt távozik. Minden bizonnyal más csapatot erõsít
a tavasz során Polareczki Roland
és Osbáth Balázs is.
– Jelen helyzetben igazolásra nem nagyon gondolhat...
– Nem. Saját utánpótlásunkból
igyekszünk pótolni a távozókat.
Remélem, a ZTE-tõl kölcsönben
nálunk szereplõk maradnak, amire
reális esély mutatkozik. Egyedül a
kapus Hársfalvi Ádám folytatja
más csapatnál. Örömöt jelent,
hogy Kovács László és Pajor Imre
hosszú sérülés után visszatér, õk
is kölcsönben vannak nálunk a
ZTE-tõl.
– A történtek ismeretében
változik a célkitûzés?
– Az õszi idényben a vártnál

ZRÍNYI MIKLÓS KUPA
KIVÁLÓ EREDMÉNYEK
 A lövészek immár hagyományos háromnapos Zrínyi Miklós
Kupáján több kiemelkedõ eredmény is született.

Felnõtt latin mix A liga:
Gála TE „A” csapat 2. helyezés, koreográfia címe:
Tribute to Diana Ross.
Felnõtt latin mix B liga:
Gála TE „Brilliant” csapat
1. helyezés, koreográfia
címe: Sinatra.
Junior latin mix B liga:
Gála TE „Diamonds” csapat 1. helyezés, koreográfia címe: Made in Classic.
 Január utolsó hétvégéjén a
dzsúdó kapta a fõszerepet a
Kölcsey-gimnáziumban. Szombaton rendezték a Diákolimpia
„B” korcsoportos férfidöntõit.
A rangos viadalon 37 iskola 110
versenyzõje mérte össze képességeit.

DOBOS SÁNDOR A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE BÍZIK CSAPATÁBAN

DZSÚDÓSOK SEREGSZEMLÉJE

mondta, hogy a versenyek finanszírozása mellett a 2016-os költségvetésben 1,5 millió forint jut a
dzsúdósoknak.
– Ismét egy álom valósul meg
Zalaegerszeget Ódor Patrik Zalaegerszegen. Az Apáczai
képviselte, aki nem vallott szé- ÁMK-ban a tervezettnél nagysággyent az egy évvel idõsebbek kö- renddel nagyobb beruházással –
zött, de ezúttal nem ért el
helyezést.
– Két évvel ezelõtt teljesen az alapokról kezdtük a
sportág felépítését – mondta Nagysolymosi Sándor, a
Judo Sportegyesület Zalaegerszeg vezetõedzõje. A
jelenlegi diákolimpiára még
nem vagyunk elég erõsek,
komolyabb esélyeink a regionális versenyen lehetnek.
***
Vasárnap a „B” korcsoport az országos dzsúdószövetséggel
eredményhirdetése után követke- együttmûködve – 27 millió Ft-os
zett a II. zalaegerszegi utánpótlás ráfordítással edzõközpontot hodzsúdóverseny hivatalos megnyi- zunk létre, amely regionális
tója.
edzõközpontként is megfelel. A
Balaicz Zoltán polgármester el- hivatalos átadásra február 26-án

pénteken 10 órakor szeretettel
várjuk a sportág kedvelõit – fejezte be megnyitóját a polgármester.
Összesen 17 egyesület 200
sportolója vett részt az utánpótlásversenyen. Profi körülmények kezdõknek – ez volt a lényege a regionális vetélkedésnek. Jó néhányan elõször léphettek
tatamira versenykörülmények között.
A zalaegerszegiek közül
aranyérmet szerzett a 47
kg-os súlycsoportban Tollár
Botond, a 24 kg-osok között Ódor Noel.
A leányok mezõnyében
Dörnyei Dorisz Benita, Vízi
Zsófia Luca és Volner Fanni bizonyult súlycsoportjában a legjobbnak.
Az öt aranyérmen kívül még
kilenc ezüst- és tizenkilenc bronzérem jutott az egerszegieknek,
akik ezzel magabiztosan nyerték a
csapatversenyt.

– Az eredmények alapján több
dobogós esélyünk is van a Százhalombattán csütörtöktõl vasárnapig tartó légfegyveres országos
bajnokságon – értékelt Góra Balázs, a rendezõ PLE Zalaegerszeg
elnöke. – Az erõs nõi puskás csapatnak esélye van az éremre, de a
fiataloktól és a szenioroktól is jó
eredményeket várunk. Két csapatot is indítunk, és az országos bajnokság minden napján lõállásba
állnak a versenyzõink.
Összesített eredmények
a három versenynap alapján:
Nyíltirányzékú légpuska 20 lövés
Nõi: 1. Vlaszákné Nyírõ Barbara
518 pont (PLE Zeg.).
Férfi: 1. Havasi Ferenc 553 pont
(PLE Zeg.).
Zárt irányzékú légpuska 40 lövés
Nõi: 1. Karácsony Mária 349 pont
(PLE Zeg.).
Felnõtt férfi 60 lövés
1. Koczor Péter UTE 1726 pont,
2. Havasi Ferenc 1706 pont (PLE
Zeg.).
Legnépesebb mezõny a felnõtt
férfiak légpisztolyos versenyében
állt lõállásba. A 20 lövéses versenyben 11-en vetélkedtek. A PLE
Zeg. versenyzõi végeztek az élen.
1. Bognár Tamás 551 pont, 2. Pálmai Csaba 546 pont, 3. Bálint Attila 536 pont.
Légpisztoly 40 lövés
Felnõtt nõk: 1. Vaska Pothárn
Zsuzsanna BEFAG Keszthely 712
pont.
Légpisztoly 60 lövés
Felnõtt férfiak
1. Kiss Ferenc Göcsej SE 1560
pont.

más. Remélem, a fiatalokban lesz
elég bizonyítási vágy. Edzõként
sem panaszkodom, a rendelkezésemre álló keretbõl szeretném kihozni a maximumot. Õsszel 24
pontot szereztünk, amely kellõ
biztonságot adhat a folytatásra.
Hallottuk, hogy ellenlábasaink
többsége erõsít, én nem tehetek
mást, bízom az itt maradt 15–16
játékosban. Remélem, hogy a sérülések elkerülnek minket, s akkor
tavaszi idényünk a körülményekhez képest szép lehet. Ha sikerül
16–17 pontot szerezni, elégedett
leszek. Hazai pályán az õsz során
jól teljesítettünk. Remélem, a folytatásban sem lesz másképp. A
februári rajtig igyekszünk minél
jobban formába lendülni. Az edzõmérkõzéseinket is költségtakarékosan terveztük meg. Bízom benne, hogy már nem lesz több távozó, mert akkor már kritikus szint
alá csökkenne a játékoskeret létjobban szerepeltünk. Egy nagyon száma. A nehézségek ellenére is
jó szellemû csapattal dolgozhat- remélem, hogy tavasszal is jól teltam, a tavaszi együttes sem lesz jesítünk.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK
90-74 (22-15, 19-20, 21-15, 28-24)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Kaposvár, 1200 nézõ.
ELTE BEAC Újbuda–ZTE NKK
54-81 (16-28, 10-9, 13-24, 15-20)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Budapest.
Vasasszonyfa–ZTK FMVas 1:7 (3233-3392)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Vasasszonyfa.
ZTE ZÁÉV–Balaton Vasas 8:0 (3299-3172)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE FC–NK Verzej (szlovén) 3-2 (0-1)
Felkészülési labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

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: 2016. február 25.
Kék zsák: 2016. február 26.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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

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

Ingatlankínálatunk
bõvítéséhez eladó lakásokat
és családi házakat keresünk.
Tel.: 30/622-9816
Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok javítását
vállalom SZOMBATON ÉS

VASÁRNAP IS!
TELEFON: 06-30/247-0700

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

