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IGÉNY VAN RÁ MEGEMLÉKEZÉS
SIKERES VOLT A FÁNKY FESZTIVÁL

 Idén elsõ alkalommal tartották meg február elsõ hétvégéjén a
Fánky Fesztivált. A belvárosban megtartott rendezvény tapasztalatairól és jövõjérõl sajtótájékoztató keretében számolt be Balaicz
Zoltán polgármester, Tompa Gábor, a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje és Velkey Péter, a polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályvezetõje.
A fánkvásár bevételének átadására is sor került, a mintegy 200
ezer forintot Ruisz Cecília, a Nagycsaládosok Zalaegerszegi Egyesületének elnöke vette át a város
polgármesterétõl. Elhangzott, a
farsangi fánk és a funky zene találkozója a Dísz téren sikeres volt,
azt bizonyítja, hogy igény van Zalaegerszegen az ilyen rendezvényekre. Mint a polgármester jelezte, jövõre újra megrendezésre kerül a fesztivál bizonyos módosításokkal. Ami biztos, hogy több fánkra lesz szükség. A város nyugdí-

– pet –

jasklubjai – néhány pékséggel karöltve – nem tudták biztosítani a
„fánkigényt”. Az elsõ napon 44
perc alatt, a második napon 49
perc alatt fogyott el a több mint
kétezer fánk. A tapasztalatok azt
mutatják, jövõre még több egyesületnek, pékségnek kell részt vennie a sütésben.
Ruisz Cecília, a nagycsaládosok nevében megköszönte a támogatást, és beszámolt arról, hogy az
idei farsangi felvonuláson minden
eddiginél többen vettek részt: közel
700-an vonultak fel a belvárosban.

Fotó: – B. K. –

HÁROM ÚJ ÜZEMCSARNOK ÉPÜL

EGERSZEGI

 Újabb 1,6 milliárdos támogatást kap a Modern városok program keretében Zalaegerszeg, mely összegbõl még az idén megkezdheti a három új csarnok létesítését az északi ipari parkban. A
kormány február 3-i támogatási döntésérõl sajtótájékoztatón számoltak be a városházán.

 A jól ismert és sikeres Zalai Kanapé eredeti formájában nem invitálja a nézõket
az idei évben a Városi Hangverseny- és Kiállítóterembe.

– A. L. –
Vigh László országgyûlési képviselõ elöljáróban arról beszélt,
hogy a parlament idén június
12-éig fogadja el a 2017. évi költségvetést, ami 2016-hoz hasonlóan kiszámítható lesz. Kitért arra,
hogy 2015-ben 3 százalékos gazdasági növekedést ért el az ország,

kedvezõbben alakultak a foglalkoztatási mutatók, melyek tovább javulhatnak az iparfejlesztésre biztosított kormányzati 1,6 milliárdos támogatással. Hangsúlyozta, a kormány célja a teljes foglalkoztatás,
ezen belül az, hogy a közmunka
helyett minél többen helyezkedjenek el a versenyszférában.
Balaicz Zoltán polgármester

és az infláció mértéke már harmadik éve 0 százalék volt. Az elmúlt
évben 4,3 millióan dolgoztak, az országos munkanélküliségi ráta rekord alacsony szinten, vagyis 6
százalékon állt meg. Zalaegerszegen a 3 százalékos rátával ennél is

örömét fejezte ki, hogy a Mindszenty-zarándokközpont megvalósításának 5,7 milliárd forintos támogatása mellett újabb forrás odaítélésérõl döntött a kormány Zalaegerszeg javára a Modern városok
program keretében. Az iparfejlesz-

A GYERMEKKORI TÚLSÚLYRÓL

 A gyermekkori súlyproblémák hátterében az esetek döntõ
többségében a túlevés áll, pedig a kalóriadús táplálkozás kifejezetten ártalmas lehet a fejlõdõ szervezet számára – mondja dr.
Égetõ Alice. A zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény gyermek- és ifjúságorvosa három kollégájával együtt több
mint kilencezer általános és középiskolás diák iskola-egészségügyi ellátását végzi.
– A. L. –
– A táplálkozási zavarok között
kiemelkedõ helyen áll az elhízás,
míg korábban egy osztályban 1–2
gyerek, addig ma már 3–4 gyer-

mek is túlsúlyosnak tekinthetõ.
Bár vannak, akik épp ennek az ellenkezõjével küzdenek, vagyis túl
soványak, de ez kevésbé jellemzõ.
(Folytatás a 3. oldalon.)

 A kommunista diktatúra áldozatainak emlékére szervezett
csütörtökön csendes gyertyagyújtást az önkormányzat a
Kosztolányi úti Gulág-emlékmûnél. A fõhajtás után a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben folytatódott a megemlékezés, ahol Balaicz Zoltán
polgármester ünnepi beszéde
után dr. Kun Miklós történész
tartott elõadást.

tésre szánt 1,6 milliárd forintból országosan is egyedülálló csarnoképítési programot valósíthat meg
az önkormányzat, ami 400 új munkahely létesítését is magával vonja.
– Az inkubátorház létesítésének
koncepciójában azt a célt fogalmaztuk meg, hogy az itt mûködõ
vállalkozások a határozott idejû
bérleti jogviszony után saját telephelyet alakítanak ki az ipari parkban. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján azonban látjuk, hogy ez
ilyen gyorsan nem mûködik, még
egy „állomás” közbeiktatására van
szükség – emelte ki.
(Folytatás a 3. oldalon.)

PÁHOLY

A beszélgetõs mûsor 2016tól Egerszegi Páholy néven
folytatódik, melyet a Városi
Mûvelõdési Központ szervez
a jövõben. Az elsõ programra
március 29-én, kedden 19 órakor kerül sor. Vendégek: Rudolf Péter és Nagy-Kálózy
Eszter színmûvészek. Mûsorvezetõ: Karáth Anita.

A polgármester elmondta: 2000
óta minden február 25-én megemlékezünk a kommunista diktatúra
áldozatairól. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen a
szovjet hatóságok, köztársaság-ellenes összeesküvés vádjával Kovács Béla minisztert, kisgazdapárti
politikust. Kovács Béla a demokratikus jogok lábbal tiprásának jelképévé vált. Az emléknapon nemcsak
rá és a kommunista diktatúra többi,
körülbelül egymillió áldozatára emlékezünk, hanem mindenkire, akit a
rendszer korlátozott valamilyen formában a szabad cselekvésben.
(Folytatás a 5. oldalon.)

HÚSZ ÉV FEGYHÁZ
– ELSÕ FOKON
(3. oldal)
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Közélet

L
MP
:
A
NÉPSZAVAZÁSRÓL
FIATALÍTJÁK A CSERJÉKET A VÁROSBAN
A ZÖLDFELÜLETEK GONDOZÁSÁRÓL A TÁJÉPÍTÉSSZEL

 Többen aggódtak a közelmúltban a közterületeken végzett kertészeti munkák miatt. Ez ügyben kerestük meg Kovács Mihályt, a
Városgazdálkodási Kft. tájépítészét.
– B. K. –
– A Kertvárosban több helyen, az Alsóerdõ szélén, a Parkerdõben, Hatházánál fa- és cserjekivágások kapcsán tolmácsoljuk a lakosság érdeklõdõsét.
– A Hatházi úton erdõterület letermelése, véghasznosítás folyik,
akác- és nemes nyárfákat jelent
ez. Az Alsóerdõ szélén, a Nemzetõr utca felöli végen magánterületen történt nagyobb fakivágás. A

balesetveszélyes fáról van szó.
Egyébként ezen a területen tavasszal juharfákat fogunk ültetni.
– Apácazi tér?
– Orosz Ferencné képviselõ
kérésére az itteni cserjéket visszavágtuk, mert erõsen ráhajoltak a
gyalogjárdára, illetve a lépcsõsorra. Ezek a cserjék újra hajtanak
majd, egészségesebb ágakat.
Ugyanez igaz a Nyitott Ház melletti cserjére, illetve a Május 1. ligetben a visszavágott orgonabokrok-

nyírt fû helyett kezd a vadvirágos
rész felé mozdulni, de mondjuk ez
játszótér esetében nem igaz.
– Utolsó beszélgetésünk óta
jelentõsen átalakult a Dísz tér.
Milyen munkáik vannak ott?
– Hamarosan látszani fog,
hogy lila akácot és juhart futtatunk
fel az árnyékolókra. Az akácnak
domináns, csavart törzse van, a
lonc pedig nagy zöldfelülettel árnyékol.
– A Széchenyi téren lévõ pálmák is meglepetés volt.
– Ez egy kis egyedi jelleg. Jól
érzik magukat a növények, termést is hoztak, ez jelenleg is látható rajtuk. Bár tájidegenek, de itt
csak díszítõ funkciójuk van.
– Tervek?
– A belváros rendben tartása kiemelt feladat, illetve a nagyobb

forgalmi részek közül a Varkaus
tér megújítását tervezzük. A Hegyalja és Köztársaság útra korábban
kiültetett csemetéket folyamatosan figyeljük. A terepviszonyt jól
tûrik, viszont a vandálokat nem,
amire a közelmúltban volt példa.
– Szintén lakossági kérdés
volt, hogy van-e a városnak
komposztálója, ahova a fû, falevél, ágnyesedék kerül?
– A Zala-Depo Kft.-nél van
komposztáló. Mi is ideszállítjuk a
levágott füvet és a virágágyásokhoz, a rózsatövek takarásához kapunk cserébe komposztot.
– A Kossuth utcán továbbra
is a rózsák viszik a prímet?
– Az egynyári növényeket, fokozatosan évelõkre kívánjuk cserélni, ezeket könnyebb fenntartani
is.

MSZP: HATALMI KÉRDÉS

 A népszavazás intézménye nem a kormányé, hanem a népé –
fogalmazott Schiffer András, az LMP társelnök-frakcióvezetõje,
aki dr. Paksy Zoltánnal, a párt zalaegerszegi önkormányzati képviselõjével közösen tartott sajtótájékoztatóján aktuális kérdésekrõl fejtette ki véleményét.
Mint elmondta, a miniszterelnöki bejelentés – a betelepítési kvóta
elleni népszavazás azok után,
hogy elõzõ nap verõlegényekkel
akadályozták meg a vasárnapi zárva tartásról szóló kérelem beadását –, a politikai perverzió kategóriájába tartozik. Ha Orbán Viktor
nem fél a néptõl, könnyítse meg a
népszavazás és a népi kezdeményezés gyakorlatát. Az LMP elõterjeszti saját módosító törvénycsomagját, amely kiküszöbölné a választási iroda elõtt történt visszaéléseket. Várjuk a Fidesz-KDNP
kezdeményezését arról, hogy helyben is tudjanak népi kezdeménye-

EGYÜTTMÛKÖDÉS

 Megállapodást írt alá a Közbeszerzési Hatóság és a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A hatóság kiemelt célként kívánja patronálni a regionális érdekeket képviselõ helyi önkormányzatok célkitûzéseinek megvalósulását.

 Ma Magyarországon Orbán Viktor és kormánya mindenre képes, hogy hatalmát megtartsa. Nem félnek a törvénytelen lépésektõl sem – fogalmazott Teleki László, az MSZP országgyûlési
képviselõje, aki Kiss Ferenccel, a párt helyi elnökével tartott sajtótájékoztatót.

Parkerdõben mi csak a füvet gondozzuk, egyébként önkormányzati
kezelésben van az erdõ. A városgazdálkodás már hetek óta nem
vágott ki fát. Az elmúlt idõszakban
az elöregedett fákat már kiemeltük, folyamatos az újraültetés.
Legutóbb a Köztársaság út végén
egy egész sor fa kivágása történt
lakossági kérésre.
– Ez konkrétan kinek a kérése?
– Lakógyûlésen döntik el az
ilyen kérést, melyet az önkormányzat mûszaki osztálya bírál
felül, illetve hagy jóvá. Kivéve, ha

ra, a városi strand melletti levendulára és a csácsi városrészben
lévõ cserjékre is. Ezek évek óta
nem voltak visszavágva, és most
akár drasztikusnak is tûnhet a beavatkozás, de szebbé, fiatalabbá,
egészségesebbé válik tõle a növény. Ilyenkor van alkalom a töveknél a szemét eltakarítására is.
– Találkoztunk már februárban fûnyírással is.
– A játszótereken hamarosan
elkezdõdnek ezek a munkák, mert
itt nem cél a vadvirágok megjelenése a méhek vonzása miatt.
Egyébként a trend a 3 centisre

A politikusok aktuális belpolitikai kérdésekrõl fejtették ki véleményüket, hangsúlyozva, hogy
erõszakkal akadályozták meg,
hogy a vasárnapi boltbezárás elleni népszavazási indítványukat
leadják a nemzeti választási irodában. Az MSZP nem elõször
próbálkozik ezzel, de mindig
megakadályozzák a kezdeményezésüket. Mennyit ér Orbán
Viktornak a hatalom megtartása?
– tette fel a kérdést Teleki László.
Utalt arra, hogy a „Magyarország
jobban teljesít” szlogen egyszerûen nem igaz. Példa erre az oktatás és az egészségügy helyzete. Szakmailag elfogadhatatlan,
amit a kormány az oktatásban
csinál. Az egészségügyben is katasztrofális a helyzet. Egyik oldalon ellopják a gyerekeink jövõjét,
ha meg megbetegszünk, nem kapunk megfelelõ ellátást, fogalmazott.

Ezenkívül az önkormányzatok
közbeszerzési eljárásainak szakmai támogatását a közpénzek átlátható, tisztességes és hatékony
védelmét is támogatják. A szerKiss Ferenc, mint fogalmazott, zõdõ felek fontosnak tartják,
bízik abban, hogy Orbán Viktor hogy a hazai közbeszerzésekben
még demokrata és ez a tetteiben megfelelõ garanciák védjék a
közpénzek ésszerû és hatékony
is megnyilvánul a jövõben.

INDUL A MÁSODIK SZEMESZTER A SZENIOR AKADÉMIÁN

 Neves elõadókkal és érdekes témákkal március 3-án kezdõdik
a második szemeszter a Szenior Akadémián a BGE Gazdálkodási
Karán. A nyugdíjas szabadegyetem tavaszi félévében az 55. életüket betöltõ idõskorúak tovább bõvíthetik ismereteiket.
– liv –
Balaicz Zoltán polgármester a
program részleteirõl a város idõsügyi tanácsa elnökeként is tájékoztatta a sajtó képviselõit. Mint
mondta, az önkormányzat az aktív
helyi idõspolitika mellett kötelezte
el magát, melynek részeként a
közgyûlés 2012-ben fogadta el a
város idõsügyi koncepcióját. Ebben kiemelten kezeli a generációk
közötti párbeszéd erõsítését, az
idõskorú polgárok hasznosságtudatának szilárdítását, életminõségük javítását, szervezõdésük támogatását. Szólt arról is, hogy az
idei esztendõ elsõ felében új idõsügyi koncepciót készítenek.
– Városunk 2015 tavaszán
csatlakozott az országos szabadegyetemi programsorozathoz –
tért rá a képzés ismertetésére. – A
Szenior Akadémiát elõször egy

próbafélév keretében indítottuk el,
melyen az érdeklõdõ szépkorúak
két alkalommal 3–3 elõadáson vehettek részt. A 2015–2016-os tanév elsõ félévében már három alkalommal, havonta egyszer, összesen 9 elõadást hallgathatott meg a
mintegy 180 vállalkozókedvû idõskorú. A második félévben – március 3-án, április 7-én és május 5én – ugyancsak három elõadáson
vehetnek részt.
Lambertné Katona Mónika
egyetemi adjunktus, megbízott dékán a BGE Gazdálkodási Kara által szervezett Szenior Akadémiáról beszélt. Elmondta: elõször
csak a helyszínt biztosították,
2015 õszétõl azonban már közös
szervezéssel vannak jelen, mert
fontosnak érzik a rendkívül érdeklõdõ nyugdíjasok képzését. Ebben
a tanévben indexet is kaptak,
melynek jelentõsége abban rejlik,

hogy aki valamennyi elõadó aláírását összegyûjti, az a tanév végén, júniusban kiránduláson vehet
részt a Zalaerdõ Budafai Arborétumában. Megemlítette, hogy a környezettudatos életmód jegyében
zajló áprilisi programmal az agrármérnök Boda László szellemiségét kívánják felidézni. A nyugdíjas
hallgatókkal egy közösségi virágos kertet fognak létesíteni az
egyetem udvarán.
Velkey Péter, a polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályának
vezetõje hozzátette: a második félévére az elsõ elõadási napon, március 3-án 12.30 órától a szabadegyetemnek helyszínt adó BGE
Gazdálkodási Karán (Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A) iratkozhatnak be a tanulni vágyó szépkorú
diákok. Felvételi és egyéb vizsgakötelezettséget továbbra sem kell
teljesíteni a hallgatóknak.
Az önkormányzat és az egyetem által szervezett Szenior Akadémia második félévi elõadásainak
idõpontjairól és témáiról lapunk Városháza oldalon tájékozódhatnak.

elköltését, azok átláthatóan és ellenõrizhetõen kerüljenek felhasználásra.
A kijelölt célok elérése érdekében a hatóság új lendületet véve
dolgozik egy korszerû szolgáltató
hatóság kialakításán, amely ügyfélközpontúságával élen jár a hazai közigazgatásban.

2016. ÁPRILIS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.
MÁRCIUS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium

2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Eötvös József Ált. Iskola
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Ady Ált. Iskola

NEVES ELÕADÓK, ÉRDEKES TÉMÁK

zést, népszavazást tartani, különösen a települések fejlesztési elképzeléseikkel kapcsolatban – fogalmazott az ellenzéki politikus.
Paksy Zoltán arról beszélt, hogy
megdöbbenve látta a 2015-ös zalaegerszegi közbeszerzési összesítõben, hogy tavaly októberében azzal
a gazdasági társasággal kötöttek
szerzõdést a város közvilágosításának karbantartására, amely ellen
rendõrségi eljárás folyik. Elhangzott:
az LMP többször kezdeményezte a
közbeszerzési törvény módosítását,
hogy megakadályozzák a pályázatokat kiírók és elnyerõk, a politikusok
rokonainak összefonódását.

Báthory SZK.
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi SZK.
Ganz–Munkácsy SZK.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László SZK.

SZEDÉS

IDEJE

03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

21.
22.
16.
17.
16.
17.
08.
09.
22.
23.
07.
08.
21.
17.
18.
09.
10.
16.
17.
09.
10.
21.
22.
16.
17.
07.
08.
21.
22.
09.
10.
09.
10.

13–16
13–16
13–16
13–16
13–16
13–16
13–17
7–14
13–17
7–14
13–17
7–14
11.30–13
12–17
7–13
13–17
7–13
13–17
7–14
13–17
7–14
13–16
13–16
13–16
13–16
10–15
10–15
13–17
7–13
10–15
10–15
10–15
10–15

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
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GYERMEKKORI
TÚLSÚLYRÓL
A
ÚSZ ÉV FEGYHÁZ ELSÕ FOKON
SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEI LEHETNEK

A BÍRÓSÁG NEM TALÁLTA MEGALAPOZOTTNAK
AZ ELÕRE MEGFONTOLT SZÁNDÉKOT

 Az ügyész vádmódosítását követõen az elmúlt héten folytatódott a parkerdei gyilkossággal gyanúsított B. Barnabás büntetõügye. Mint ismert, az ügyben már az év elsõ hónapjában ítélet
született volna, ám az ügyész a januári tárgyalást megelõzõen
vádmódosítást kért: a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés mellett elõre kitervelt emberöléssel is megvádolták a fiatal
férfit.
– pet –
A védelem elõkészítése érdekében a tárgyalást február 22-re
halasztották. Ekkor hangzottak el
a perbeszédek, majd a Zalaegerszegi Törvényszék dr. Gergye Tamás vezette büntetõtanácsa az
ítélethozatalt február 26-ára, péntekre halasztotta. A bíró végül elsõ
fokon, húsz év letöltendõ fegyházbüntetésre ítélte B. Barnabást, akit
különös kegyetlenséggel elkövetett emberölésben mondott ki bûnösnek. Az elõre kiterveltség bûntettét azonban nem találta bizonyíthatónak a bíróság.
Az ítélethozatalt megelõzõ, hétfõi tárgyalási napon került sor a
perbeszédekre, illetve a sértetti
képviselõ is felszólalt. Szûcsné dr.
Lukács Mónika ügyész különös kegyetlenséggel és elõre kitervelt
emberöléssel vádolta B. Barnabást. Vádbeszédében elhangzott:
a fiatal férfi az öngyilkosságon túl
már azt is fontolgatta 2015. márciusától, hogy B. Júliát is megöli,
ha nem sikerül helyreállítani kapcsolatukat. Ezt barátainak is mondta; az „elkaszálom” kifejezést használva. Ezért módosított az ügyészség a vádon. Az ügyész az elõre
megfontolt szándékot többek között azzal magyarázta, hogy a vádlott mindenképpen személyesen
akart találkozni a sértettel, de a találkozó konkrét okát nem nevezte
meg az internetes levélváltásokban. Az elõre eltervezést erõsíti az
is, hogy B. Barnabás kést vitt magával a találkozóra, ráadásul eltávolodtak a megbeszélt helyszíntõl
(Kovács Károly tér), és a Parkerdõbe mentek. A hely ráadásul szimbolikus jelentõségû volt a fiú számára, hiszen ott randevúztak elõször. A gyilkosság után az elkövetõ
barátaival beszélt telefonon, akiknek zaklatott állapotban ugyan, ám
érthetõen számolt be a történtekrõl, sõt azt is mondta: ezt én elõre
elterveztem. Az ügyész szerint ez
utóbbira utal az is, hogy a tett elõtt
nagyobb összegû pénzt vett le
bankszámlájáról, a gyilkosság után
pedig autóval akart elmenekülni.
Bár voltak öngyilkos gondolatai,

maga ellen soha nem fordult. Az
autóbaleset sem tekinthetõ annak,
hiszen utána elhagyta a kocsit és
továbbra is telefonált.
A különös kegyetlenség vádja
pedig azért állja meg a helyét
Szûcsné dr. Lukács Mónika szerint, mert a tettes esélyt sem hagyott a lánynak a túlélésre. Kitartóan, elhúzódóan és brutálisan
bántalmazta B. Júliát.

Korábbi felvétel

Dr. Slezák József, B. Barnabás
ügyvédje védõbeszédében értékelte a tanúvallomásokat, a pszichiátriai szakvéleményt és az
ügyészi vádmódosítást is. A tanúvallomásokkal kapcsolatban többek között elmondta: idõnként a
tárgyilagosság határait súrolva
vontak le következtetéseket, mégpedig a vádlott terhére. Ezenkívül
sok az ellentmondás a tanúk (és
fõleg a vádlotthoz kötõdõ tanúk)
nyomozati szakaszban tett vallomásai és a tárgyaláson tett vallomások között. Az ügyvéd szerint a
tettes barátai tudtak arról, hogy B.
Barnabás találkozni szeretne valamikor a lánnyal, hiszen ezt a vágyát sosem titkolta. A konkrét idõpontot végül azért nem mondta el
senkinek, mert öngyilkos akart lenni. Maga a találkozó a lánynak
sem volt ellenére, mert neki is volt
közlendõje a fiúhoz: lezárni a kapcsolatot. B. Júlia családja közvetlenül a gyilkosság elõtt beszélt a
lánnyal telefonon, akinek a hangja

HÁROM ÚJ ÜZEMCSARNOK ÉPÜL

1,6 MILLIÁRD FORINT A BERUHÁZÁSRA
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Ugyanis vannak olyan vállalkozások, melyek a hagyományos inkubátorházi infrastruktúrába már
nem illeszkednek bele, mert kinõtték az adott kereteket, vagy már
nem tekinthetõk célcsoportnak gazdasági teljesítményük alapján,
ugyanakkor saját beruházásban
még nem tudnak egy nagy üzemcsarnokot létesíteni. Erre a köztes
állapotra kínál megoldást a bérelhetõ üzemcsarnok koncepciója. Ez
alapján az önkormányzat három új
csarnokot épít meg az északi ipari
parkban, melyeket elérhetõ áron
bérbe ad számukra. Így ezek a vállalkozások az elkövetkezõ években
tovább fejlõdhetnek, és képessé

nyugodt, sõt „laza” volt, ez pedig
nem utal kényszerített találkozásra vagy beszélgetésre. A vádlottnál önvédelembõl volt kés, mert
korábban két incidens is érte – ebbõl az egyiket tanúvallomással is
sikerült alátámasztani.
Slezák József változatlanul úgy
látja, hogy a vádlott nem elõre
megfontolt szándékkal, hanem tudatszûkületi állapotban követte el
a tettet, azonban indítványa ellenére nem készülhetett újabb, az
Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézettõl (IMEI) független elmeorvosi szakértõi vizsgálat.
Így a védelemnek nem volt egyenlõ esélye szakértõk bevonására.
Az ügyvéd szerint az elõre el-

válhatnak saját telephely létesítésére. De akár meg is vásárolhatják a
bérleti díj beszámításával.
Vadvári Tibor alpolgármester
hozzátette, a három, átlagosan kétezer négyezetméter alapterületû
üzemcsarnokba gép- és faipari vállalkozások települnek be, közülük
az egyik várhatóan már az év végén.
Balaicz Zoltán végül hangsúlyozta, a két programpont együttesen már 7,3 milliárd forintos fejlesztést jelent Zalaegerszeg számára. A
Modern városok program keretében olyan hét, nagy jelentõségû beruházás valósulhat meg a zalai megyeszékhelyen, melyekre évtizedek
óta nem volt példa.

tervezett emberölés bizonyításához nem elegendõ, hogy a vád a
gyilkosságot követõ telefonbeszélgetésbõl von le következtetéseket
(hiszen nem derül ki egyértelmûen, hogy mire vonatkozik az
„elõre kiterveltem” mondat, a gyilkosságra vagy az öngyilkosságra),
és az sem, hogy a tettes március
óta „fontolgatta” a gyilkosságot. Az
„elkaszálás” kifejezést ugyanis a
vádlott gyakran használta indulatszóként, más – gyilkossághoz
nem köthetõ – szövegkörnyezetben is.
A pénteki ítélethirdetést követõen dr. Gergye Tamás, a büntetõ-

tanács elnöke indoklásában ismertette az elmeorvosi szakértõi
vizsgálatok eredményét, hiszen a
vádlott beszámíthatósága mindvégig kulcsfontosságú volt az eljárás
során. B. Barnabást háromszor is
megvizsgálták, ám mindháromszor az a megállapítás született,
hogy a vádlott a tett elkövetésekor
nem szenvedett kórós elmeállapotban, sem tudatzavarban. Nem
állt sem kábítószer, sem alkoholos
befolyásoltság alatt.
A bíró kifejtette: az elõre elkövetett emberölés vádját a bíróság
az ügyészség álláspontjával
szemben nem találja megalapozottnak. A rendelkezésre álló adatokból ugyanis nem állapítható
meg, hogy a cselekményt tervszerû, céltudatos, a véghezvitel módját, helyét és idejét átgondolt, elõre kitervelt magatartás jellemezte
volna. A tettesnél ugyan kés volt,
ám a gyilkosság során nem azt
használta elõször, azt csak a bántalmazás utolsó szakaszában vette elõ. Nem beszélhetünk elõre kiterveltségrõl azért sem, mert a
vádlott célja a találkozóval nem a
sértett megölése, hanem a szerelmi kapcsolat felélesztése volt. Ez
azonban nem sikerült. Ahogy az a
pszichiáteri szakvéleményben is
olvasható, B. Barnabást az indulat
vezérelte, melyet megfékezni nem
tudott. Erre utal a gyilkosság elhúzódó, különös kegyetlen módja is.
Ezért a bíróság ebben a vádpontban találta bûnösnek az elkövetõt.
A kiszabott 20 év fegyházbüntetés
a törvényi maximum.
A bíró enyhítõ körülményként
értékelte B. Barnabás fiatal felnõtt
korát (a tett elkövetésekor még
nem volt 21 éves). Súlyosbító körülményként pedig, hogy súlyosan
felzaklatta a város közvéleményét
az eset, mely ráadásul két család
életét tette tönkre.
Az ítélet nem jogerõs. Az
ügyész három nap gondolkodási
idõt kért, a védõ pedig enyhítésért
fellebbez, védence beszámítási
képességének téves megállapítása miatt.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mikor mondjuk egy gyermekre, hogy túlsúlyos?
– A testtömegindexbõl (BMI) lehet következtetni erre, ami a testsúly és testmagasság egyfajta
arányszáma. Ebbõl viszont nem
derül ki, hogy az egyén testsúlyának hány százaléka zsír illetve
izom, ezért az adat csak tájékoztató jellegû. Ugyanakkor 25–30
testtömegindex között már túlsúlyról, e fölött pedig elhízásról beszélhetünk. Az utóbbi már akár 100 kilogramm körüli testsúlyt is feltételez, ami egyáltalán nem egészséges hetedikes korban 153 centiméteres magasság mellett.
– Milyen okai vannak az elhízásnak?
– A legtöbb gyermek egyszerûen többet eszik, vagyis azért hízik el, mert túl sok kalóriát visz be.
Mindezt jól példázza, hogy a szervi, hormonális okok csak elenyészõ számban állnak az elhízás
hátterében. Ilyen ok-okozati tényezõ a pajzsmirigy alulmûködése.
Sajnos az a jellemzõ, hogy a gyerekek rosszkor és rosszul esznek.
A kikérdezés során azt tapasztaljuk, hogy kihagyják a reggelit, ami
a legfontosabb étkezés. Sok gyerek nem is tízóraizik, délben eszik
elõször, de akkor aztán sokat. Mivel jár mindez? Szervezeted észre
veszi, hogy nem eszel, elkezd tartalékolni, és amikor elõször ételhez jut, mindent maximálisan beépít – szoktam nekik mondani.
– A mennyiség mellett a minõség is szerepet játszik. Gondolok a gyorsételekre…
– A gyorsételek rendkívül
egészségtelenek, ahogy minden
más finomított lisztet, cukrot és sót
magas arányban tartalmazó készétel. A cukrozott, szénsavas üdítõk
sem kivételek. Sajnos, a ma embere, gyereke elfelejtett vizet inni,
pedig az anyagcsere-folyamatokhoz víz kell.
– Milyen következményekkel
járhat mindez?
– A túlsúly nemcsak esztétikai
probléma, de felveti olyan krónikus
betegségek kockázatát is, melyek
korábban jóformán csak felnõttkorban jelentkeztek. Ilyen a magas
vérnyomás, a magas koleszterinszint, a vashiányos vérszegénység, a szív- és érrendszeri panaszok. A túlsúly jelentõsen befolyásolhatja a hormonrendszer mûkö-

dését, ami menstruációs zavarokhoz, a peteérés hiányához vezethet. Gyakoriak a mozgásszervi
bántalmak, az ízületi kopások.
Szinte minden második gyereknek
fáj a térde, mert nem isznak elegendõ vizet. A vese ezért nem tudja kiválasztani a méreganyagokat,
melyek a térdízületben rakódnak
le.
Az állandó étkezési kényszer

Dr. Égetõ Alice

mögött gyakorta lelki problémák
(szorongás, teljesítménykényszer
stb.) is állnak, azonban amíg ezek
nincsenek tisztázva, kevés az
esély a gyógyulásra. Ezért örülünk
annak, hogy néhány iskolában
már dolgozik pszichológus. Minden intézményben elkél a szakember segítsége a gyerekeknek.
– Az iskola-egészségügyi ellátás keretében milyen megelõzõ tevékenységeket tudnak folytatni?
– A mi feladatunk a szûrés,
gondozás, egészségre nevelés és
az oltás. Az orvosok a páros osztályok gondozását, míg a védõnõk
a páratlan osztályok szûrését végzik. Ha valakirõl kiderül, hogy túlsúlyos vagy más betegségben
szenved, vele személyre szabottan foglalkozunk, beszélünk a szülõvel is, majd a gyermeket háziorvosához irányítjuk. A háziorvos általában csak akkor látja a gyereket, mikor beteg, az iskola-egészségügyi ellátás célja éppen ezért
az, hogy idejekorán feltárjon, kiszûrjön olyan betegségeket, melyek késõbb, felnõttkorban sokkal
több problémát jelenthetnek.
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 Bár a részvevõk elmondták, a
félelem nem megoldás, mégis
sötét a jelen és a kilátások, kiemelten a drogfogyasztás terén. Ezzel kapcsolatos regionális szakmai konferencia helyszíne volt az Apáczai Mûvelõdési
Központ. A házigazda a városi
önkormányzat által 2001-ben
létrehozott KEF, azaz Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum,
mely az évek során társszervezetekkel bõvült, akiknek a képviselõi szintén jelen voltak a
programon.
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TIZENÉVES DROGFOGYASZTÓK
FEKETE FELHÕK A SZENVEDÉLYBETEGSÉG EGÉN

– b. k. –
A rendezvényt Tolvaj Márta alpolgármester nyitotta meg, aki a
városban elérhetõ szociális támogatórendszerrõl beszélt. Velkei
Mariann, a Nemzeti Szociális és
Rehabilitációs Hivatal fõosztályvezetõje kiemelte, e témában is
fontos lenne a család- és gyerekjóléti szolgálatok hatékonyabb
mûködése, a több pályázati lehetõség.
A délelõtti ülésen szót kaptak
még a szombathelyi, keszthelyi,
pécsi, mohácsi KEF, valamint a
zalaegerszegi drogambulancia
képviselõi, a helyi KEF társelnökei. Súlyos helyzetrõl tudott beszámolni
Dombrádi
Zita
addiktológiai konzulens (Baranya
megye), aki a program egyik elõadója is volt. Elmondta, 10–12
éves gyerekek válnak szerfogyasztókká, míg a desinger-drogok gyors leépülést okoznak nemcsak pszichésen, hanem fizikáli-

san is, akár néhány fogyasztás
után halálossá is válhatnak. Ezeknek a kémiai anyagoknak már nevük sincs, senki nem tudja a pontos összetételüket és nagyon
gyorsan változik is az összetétel.
A belsõ szervek leépülése gyorsan
megtörténik. Miközben ilyen súlyos a helyzet, az érintett szervek
konstruktív együttmûködése, a hatékony prevenció nem megoldott,
és a pályázati lehetõségek is töre-

dékükre csökkentek, tette hozzá a
szakember.
A problémák számbavétele között Pethõ Attila, a zalaegerszegi
KEF társelnöke megjegyezte, január elsejétõl változott az ifjúságvédelmi törvény, mely hátrányos a
korábbi státuszokra nézve, szinte
kizárja az ifjúságvédelmi felelõsök
alkalmazását. Major Zsolt, a helyi
KEF másik társelnöke pedig felhívta a figyelmet a falvakban élõ

FEGYELEM ÉS FIGYELEM
A TESTNEVELÉS A MINDENEM – MONDJA BABOS SÁNDORNÉ

 Mindig is tanár akart lenni, s az élet hozta akadályok ellenére
valóra is váltotta ezt. Nemcsak diplomája van, hanem a szó legnemesebb értelmében pedagógus. 1962-ben kezdte a pályát,
1998-ban ment nyugdíjba, és azóta is tanít. Tornászai országos
elsõ eredményt produkálnak. Babos Sándorné, Marcsi néninek
megvalósult az álma, több generációt nevelt, tanított, edzett tiszteltreméltó módon.
Bánfi Kati
– Ez az életem. A gyerekek. Az
unokáim, a tanítványaim, a tanítás
– mondja, miközben a sikerekhez
gratulálunk. – Heti két edzést tartok, és ezzel a pici idõvel sikerült
ilyen szép eredményt produkálni –
legutóbb Villányban, meghívásos
országos versenyen lettek a felsõs
tanítványai elsõ helyezettek.
– Számított ilyen szép eredményre?
– Á, nem! Debrecenbõl, Kecskemétrõl is voltak versenyzõk, akik
ma a torna nagyhatalmának számítanak. Az edzõik is. Nagyon jó
körülmények között készülnek fel.
Mi a kevés edzésidõ egy részét a
szõnyegek, gerendák ki-be pakolására fordítjuk.
– Úgy tûnik, Önnél az ilyen
nem akadály.
– A pályámat Salomváron
kezdtem. Még tornaterem sem volt
és tornászünnepélyt rendeztünk,
megyei versenyekre jutottak el a
diákjaim. Olajos padló volt, vizet
melegítettünk, felsikáltuk a padlót,
ott volt a tornaóra. Harisnyából csináltunk labdát, fûzfából karikát. És
tornaünnepély volt. Aztán pályákat
alakítottunk ki, gyomláltuk a terepet. Nyolc évig dolgoztam ott és a
nyugdíj után egy évet. Az a falu a
szívem csücske, ott lettem igazán
pedagógus.
– A tornászok felkészítése fizikailag is munkát jelent. Hogy
bírja?
– Még bírom, de már vannak
nehézségek. A Gála Táncklubban
most szeptemberben, 17 év után
ezért hagytam abba a munkát. Fáj
a szívem érte, és jól esik, hogy hiányolnak. A Lisztben azért vagyok
még, mert a szülõk kérése is, hogy
tanítsak.
– Ez az iskola volt a fõ munkahelye.
– 1970-ben kerültem ide. Az

Babos Sándorné

akkori igazgató mondta, hogy reméli, nem ugródeszkának veszem
ezt a helyet és maradok. Betartottam az ígéretem. Most már 46 éve
ülök ugyanabban a székben. A
munkahelyem ugyan papíron változott, mert az iskolának több alkalommal változott azóta a neve.
– Sok tanítványa ért el a sport
terén szép eredményeket. Többek között Farkas Sándor, a ZTE
kosárcsapat egykori kiemelkedõ edzõje.
– Minden sportágat szeretek, a
torna és a kosárlabda, amivel legtöbbet foglalkoztam. Annak idején
Ostoros Karcsi bácsi volt a taná-

rom és elhatároztam, hogy én is
ilyen akarok lenni. Fegyelem és figyelem. Ha fegyelemre tanítom,
akkor akaraterõre is, hogy jobb legyen abban, amit csinál, hogy céljai legyenek. A gyerekek nagyon
hálásak, ha felfigyelnek rájuk és
megszerettetik velük, amit csinálnak. Szerettem volna átadni a gyerekeknek ezt a hozzáállást, az élményeket, amit a sport nyújt. Ma
szinte minden iskolában van olyan
testnevelõ, akit én tanítottam.
– Ön még sportol valamit?
– A lányokkal gimnasztikázom
kicsit, néha súlyzózok, jövök-megyek.
– Biciklivel?
– Persze, az a kincsem, már
szinte magától tudja az utat – utal
a több évtizedes Camping
kerekpárjára, mellyel közlekedik.
– Mit adott Önnek ez a pálya?
– Mindent. Megvalósult az álmom. Most már csak gyönyörködöm a gyerekekben. A versenyeken pedig én vagyok a legöregebb. Azért várom, hogy valaki
megkérdezze, Marcsi néni, mi a
titka? Egyszerû lenne a válasz, a
következetesség, a fegyelem és a
feladatok pontos végrehajtatása.
Tényleg nem hiszik el, hogy csak
ennyi. Boldog vagyok. Egyik hétvégén verseny, másik hétvégén
unokák. Szeretném még sokáig
csinálni. Ügyelek az egészségemre, hiú vagyok a külsõmre, hogy
karbantartsam magam. Ezzel is
példát mutatok: a megjelenésemmel, a viselkedésemmel – és amit
elfelejtett hozzátenni, a komoly
munka mögött megbújó szeretettel. Így túl a hetedik X-en is.

A ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA
NAPSUGÁR UTCAI TAGÓVODÁJA

FÛTÕ-KARBANTARTÓ
ÁLLÁST HIRDET.

SZÜKSÉGES
ELÕNYT

KAZÁNFÛTÕI VÉGZETTSÉG.

JELENT VÍZ- ÉS GÁZVEZETÉK-SZERELÕI SZAKMA.

Jelentkezni lehet: Kemendi Györgyné óvodavezetõnél (Zalaegerszeg, Csillag köz 1.) vagy a 92/598-702-es telefonszámon.
Az állás azonnal betölthetõ.

fiatalokra, akik
szinte kiesnek a
látótérbõl, illetve, hogy a fiatal
szerfogyasztók
mellett megjelent az orvosi ellátásra szorulók
között a 40 éves
korosztály, akik
anno az elsõ
szerhasználók
voltak a ’90-es
évek elején.
Az
utóbbi
tényt erõsítette
meg a városi
drogambulancia
képviselõje. Elmondta: a náluk
megjelenõ korosztály kitolódott az egyre fiatalabbak és a 40
év felettiekre. Arról az általános
problémáról is szólt, hogy ma az
alkoholfogyasztást nem tekintik
problémának sem a szülõk, sem a
gyerekek, illetve, hogy a hozzájuk
került fiataloknak az alkohol- vagy
drogfogyasztás jelenti a szabadidõ-eltöltést.
A délutáni elõadásokon a
Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonban szerzett tapasztalatokról
esett szó és az itteni tinirehabilitáción zajló napi munkáról, ahol
gyógyulni vágyó 11–18 éves korú
fiúkat fogadnak be. Szó esetett a
ma még keveset hangoztatott társfüggésrõl, a párkapcsolati erõszakról, mely erõs kockázati tényezõje lehet a drogfogyasztásnak. Végül szintén megdöbbentõ
adatok hangzottak el a 7–14 éves
korosztályt érintõ szerencsejátékproblémákról.
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NM EM A KOFFEINBEN– VAN AZ ERÕ
INÕSÉGI KÁVÉ CUKOR NÉLKÜL AHOGY A BARISTA LÁTJA

 Csak technikai dolog a minõségi kávékészítés, vagy ínyencnek
is kell lenni hozzá? Mitõl lesz espresso egy kávé, és miért ért
mást egy laikus a hosszúkávé fogalmán, mint egy szakember?
Többek között ezekrõl kérdeztük Németh Endre baristát, az egyik
zalaegerszegi kávéház tulajdonosát.
– pánczélPetra –
Mindenekelõtt azonban arról beszélgettünk, hogy mivel is foglalkozik pontosan a barista (magyar
kifejezéssel kávépincér).
– A szó Olaszországból származik, és pultban dolgozó kávékészítõt,
kávészakértõt jelent. Összetett dolog
ez, hiszen egyrészt tényleg van egy
technikai oldala, másrészt viszont az
ízlelésnek is óriási a szerepe. A kávégépek, örlõk mûködésének elsajátításán túl, ugyanis folyamatos kóstolás és tanulás révén lesz jó szakember valaki. Tehát ínyencnek is kell
lenni. Tizenkét évet töltöttem el a
szállodaiparban, többnyire fõpincérként dolgoztam. Utána döntöttem
úgy, hogy jobban elmélyülök a kávé
világában, ami mindig is érdekelt.
Ennek is már tizenkét éve. Budapesten a Barista Hungary-nál végeztem
el az alaptanfolyamot, melyhez további fokozatokat is szereztem.
Németh Endre úgy látja, hogy a
kávékultúra szerte a világon amolyan forradalmi idõket él, és már Magyarországon is jelentõs és jeles üzletek, szakemberek képviseltetik
magukat, de azért még gyerekcipõben van a változás. A korábban
megszokott „olaszos” aromákhoz
képest egyre nagyobb szerepe van

az úgynevezett speciality (fajta- és
termõhelyszelektált)
kávéknak,
amikkel õ is dolgozik. Ezek hires régiók kisebb farmjain teremnek, és a
kávék minõségi értékelése során
80–100 pont között teljesítenek. Kicsit a borászathoz lehet hasonlítani
a minõségi termesztést és kávékészítést, hiszen itt is dûlõszelektált
fajtákról beszélünk. Mégis más ez,
mint a borászat, hiszen itt a világ
bármely pontján Japántól, Anglián,
Amerikán át Magyarországig ugyanabból az alapanyagból tudnak a
szakemberek kávét készíteni. Az viszont már a baristán múlik, hogy hogyan hozza ki a kávé adottságaiból
a maximumot. Persze vannak szabályok is, amiket be kell tartani.
– A közkedvelt és klasszikusnak
számító espresso 25–30 milliliter lehet, melyet a kávé fajtájától függõen
25–38 másodpercnyi idõ alatt kell lefolyatni. Az olaszoknál népszerû
ristretto ennél is „rövidebb” és töményebb, aromájában sokkal gazdagabb, mely mindössze 15–20
milliliter ûrtartalmú, viszont több
gramm kávét igényel, mint egy
espresso. Elkészítési ideje körülbelül 17 másodperc.
A barista itt eloszlatott egy félreértést is: sokan hiszik azt, hogy ha a
rövidkávé aromás, erõs és nagyon

Németh Endre

karakteres ízû, akkor abban sok a
koffein. Ez egyáltalán nem így van.
Minél rövidebb ugyanis egy kávé,
annál kevesebb benne az élénkítõanyag, hiszen a koffeinnek nincs
ideje még kiázni, amit erõsnek vélünk, az a kávé aromája. Ez utóbbi
sok mindentõl függ; például a fajtától, a pörköléstõl és az elkészítéstõl.
De mint megtudjuk, az is tévhit,
hogy a kávé keserû.
– A kávé egy piros bogyós gyümölcs, tele gyümölcsös ízekkel. A
minõségi fajtákból készült italok pedig egyáltalán nem igényelnek cukrot, hiszen ezek nem keserûek; sokkal inkább édeskés vagy citrusos,
mint például az afrikai fajták. Ami keserû, az a túlpörkölt, már-már szétégetett, alacsony minõségû kávéból
készült ital.

Hogy mi a helyzet azzal a bizonyos hosszúkávéval? Németh
Endre szerint ez egy érdekes jelenség, több okból is. A fogalmat itt
is sokan félreértik, az újhullámos
eljárásokat viszont még kevesen
ismerik. Általában az „americano”
vagy „long black” hosszúkávékat
ismeri a közönség. Mindkét kávé
alapja egy tökéletes espresso vagy
ristretto. Tisztított, változó mennyiségû forró vízzet adunk hozzá. A
különbség annyi, hogy míg az
Americanónál a vizet útolag töltjük
rá a kávéra, addig a Long Black
esetében fordítva történik. Tehát a
forró vízre engedjük rá az espressot. Mindkét hosszúkávé egy
kevésbé koncentrált aromát eredményez, de pont ugyanannyi koffeint tartamaz, mint egy tömény
espresso. Léteznek ugyanakkor alternatív megoldások. A filterkávék,
amihez világos pörkölésû, speciality kávét, megfelelõ hõfokú vizet
papírfilteren keresztül átnyomatolva készítünk. Speciális (aeropress, chemex, V60) használunk,
és a kávé kivonatolása is hoszszabb ideig tart. Az így elkészített
igazi hosszúkávék sem tejet, sem
cukrot nem igényelnek, megvan
bennük a kávé eredeti ízvilága.
– Magyarországon egyre többen
fogyasztanak kávét, ami jó dolog.
Ugyanakkor ez nem mindig jelent
minõségi fogyasztást. E téren még
sok a tanulnivaló. A baristáknak az
is a feladatuk, hogy megismertessék az egyes fajtákat, és megtanítsák a vendégeket az ízlelés örömére is. Figyelembe véve persze az
egyéni ízléseket. A szakmának tulajdonképpen ez az egyik kihívása,
annál is inkább, mert a legtöbbször
még a barista számára sincs két
egyforma íz. Összetett és szép
munka ez, és a tanulásnak, kísérletezésnek sosincs vége…

A VÁROST NÉPSZERÛSÍTIK
UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON A TOURINFORM-IRODA

 Harminckilencedik alkalommal rendezik meg Budapesten az
Utazás Kiállítást, mely az ország legnagyobb turisztikai vására.
Idén március 3–6. között kerül sor a seregszemlére a Hungexpo
területén. A Zalaegerszegi Tourinform-iroda 1999 óta rendszeresen részt vesz a kiállításon, a hagyományokhoz híven most is ott
lesznek.
– pet –
Pereszteginé Szabó Júlia irodavezetõ érdeklõdésünkre elmondta: idén a Nyugat-dunántúli
Regionális Marketing Igazgatóság
standján állítanak ki két pulton. Az
installáció zalaegerszegi fotókból
és a város turisztikai logójából áll.
Ezenkívül az önkormányzat támogatásával készült egy különleges
roll-up, mely a város Virágos Magyarországért versenyen elért elsõ helyezését hangsúlyozza. A
vásáron ez utóbbival is szeretnék
népszerûsíteni Zalaegerszeget.
A standon a látogatók megtalálhatják az összes, városhoz kötõdõ kiadványt, többek között a
Zalaegerszegi Anzixot, a vendégvárót, a legfontosabb látnivalókról
készült leporellót és a rendezvénynaptárt is. Ezenkívül a kiállítás alatt megpróbálják majd felhívni a közönség figyelmét a város új
turisztikai honlapjára. Idén is lesz
nyereményjáték a standot felkeresõk körében, akik között ajándékcsomagot és egy zalaegerszegi
hosszú hétvégét sorsolnak majd
ki a rendezvényt követõen.
Az irodavezetõ szerint, bár az
Utazás Kiállítás látogatóinak száma évrõl évre kismértékben
ugyan, de csökken, mégis ez a

ITT ÉS MOST SZEMLÉLET
PSZICHO-EST ÁLMOKKAL, TERÁPIÁVAL

 A filmmûvészet és az álmok között kapcsolat van, mint ahogy
az álomfejtés és a pszichoanalízis között is. Mennyit változott
Freud óta a pszichoanalízis gyakorlata, s hogyan lehet mindezt
alkalmazni napjaink párterápiáinál. Többek között ezekrõl esett
szó a legutóbbi Pszicho-esten, melynek ezúttal dr. Stark András
pszichiáter, pszichoterapeuta volt a vendége.
– pP –
A Mimosa kávézóban megrendezett találkozón ezúttal is Nagy
Réka klinikai szakpszichológus
beszélgetett az elõadóval. Az est
folyamán kiderült: a pszichiáternek
szakmáján kívül a másik nagy szerelme a film; pontosabban a film
és az álom közötti párhuzam. A
film ugyanis – ha nem dokumentarista – nem más, mint álom; hiszen
a tudattalan nyelvén beszél. Nagyon jól megfigyelhetõ mindez
Bergman, Bunuel vagy Fellini mûvészetében. Izgalmas, erotikusan

feszült légkörben ülünk a moziban,
és titkokat fejtünk meg. Az élet két
nagy titka a halál és a szexualitás;
ez a filmek többségének alaptémája, és errõl szólnak álmaink is.
Ráadásul az álmok hozzák a legjobb üzeneteket agyunk tudattalan
tartományaiból. Tulajdonképpen
egyfajta szabad átjárhatóságot
biztosítanak a „tudattalan” és a „tudatos” között.
Pszichoterapeutaként azt tapasztalja, hogy álmot elmesélni
gyötrelem, mert képi tartalmakat
nehéz szavakba önteni. A terapeutának ráadásul ezeket a kimondott

szavakat kell újra képpé transzformálni. Az álomfejtés és a pszichoanalízis kapcsolata régi idõkre nyúlik vissza, ám Freud volt az, aki
rendszerezte mindazt, ami az álmokról tudható. Az álomfejtés során mutatta meg, hogy a valóság
és a rejtett tartalmak között kapcsolat van. A szakember szerint azonban célszerû ezt inkább álomelemzésnek vagy -értelmezésnek hívni.
A terapeutának az a feladata, hogy
közös dialógust folytasson a páciensekkel az álmaikról.
Hogy mennyire van a különbözõ
emberek esetében megjelenõ azonos álomtartalmaknak szimbolikus
értelme, nehéz válaszolni. A kultúra
mindenképpen hordoz közös szimbolikus jelentéseket, ám például
egy medve álomkép egész mást jelenthet egy férfi vagy egy nõ számára, de azonos nemûek esetében

Dr. Stark András és Nagy Réka.

is van eltérõ jelentése, hiszen élethelyzetünktõl, traumáinktól, aktuális állapotunktól is függ, hogy éppen
miért azt álmodtuk.
Stark András a pszichoanalízis
gyakorlatáról elmondta: ezt már
nem úgy kell elképzelni, mint
Freud idején, hogy a páciens fekszik egy kanapén, a terapeuta meg
hallgatja a „szabad asszociációit”.
Ez a fajta alá-fölé rendelt viszony
megszûnt. Felértékelõdött ugyanakkor a metakommunikáció, a kö-

NEMCSAK A DIKTÁTOR, A RENDSZER IS ROSSZ
KUN MIKLÓS A SZTÁLINI REZSIMRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Kun Miklós történész elõadása elején utalt rá: Kovács Béla
valóban egy emblematikus figurája az elnyomásnak és a megfélemlítésnek, így annak idején jó döntés volt épp az õ elhurcolásnak dátumához igazítani az emléknapot.
A történész többek között beszélt Joszif Visszarionovics gyermekkoráról és a hatalomhoz való
útjáról, a sztálini rezsim kiépülésérõl, Churchillel és Roosevelttel való kapcsolatáról, valamint Sztálin
utolsó hónapjáról. Mint fogalmazott: sokszor és sokakban felvetõdik az a kérdés, hogy mi lett volna,
ha annak idején Trockijék gyõz-

nek. Az a helyzet, hogy akkor sem
lett volna sokkal jobb. A rendszer
volt ugyanis rossz; amit egy bûnös, sátáni típusú ember még jobban meg tud csavarni.
Sztálin utolsó heteirõl elmondta:
ekkorra már teljesen paranoiddá
és õrültté vált, szinte csak filmeket
nézett. Ezenkívül csak merényletekkel és gyilkosságokkal foglalkozott. Addigra már szinte minden régi harcostársával megromlott a viszonya; talán kedvenc tanítványát,
Titót gyûlölte meg a legjobban. Kun
Miklós megjegyezte: ne legyenek
illúzióink, Tito is egy véres diktátor
volt, hiszen átvette „mesterétõl” a
hatalmi módszereket.

Sztálin közvetlenül halála elõtt
a harmadik világháborúra (a hadi
kiadásokat a háromszorosára
akarta emelni), sõt zsidóperekre
és deportálásokra is készült. Végleg le akart számolni a parasztsággal, illetve a pénzt is el szerette
volna törölni. Mindezekre már nem
maradt ideje, hiszen 1953. március 5-én meghalt. Sokan hitték
úgy, hogy megölték, valójában
azonban agyvérzést kapott, és a
környezetében lévõk (többek között Berija) nem hívtak hozzá idõben orvost. Hagyták meghalni. Az,
hogy megmérgezték volna, nem
bizonyított.
Kun Miklós hozzátette: az,

Fotó: – pP –

Dr. Kun Miklós

hogy Sztálin meghalt, nem azt jelentette, hogy utána jobb emberek
kerültek a Szovjetunió élére. Viszont utódai felismerték, hogy az
ország így nem élhet tovább. A letartóztatásokra, megfélemlítésre
épülõ rendszer nem lehet hosszú
távon rentábilis.

zös beszélgetés szerepe, vagyis a
„face to face” viszony a terápia során. Egyfajta dinamikus kommunikáció ez, ahol a szemkontaktus és
reakció is nagyon hangsúlyos. Ez
nemcsak a páciens és a pszichiáter viszonyára igaz, hanem például
párterápia esetén a két fél kommunikációjára is. Így elkerülhetõ például a bûnbakkeresés megromlott
házasságok esetén. A beszélgetés
pedig megtaníthatja a párokat intelligensen veszekedni, sérelmeiket kimondani, feloldani.
A pszichiáter úgy látja, ugyan a
régi sérelmek és traumák szerepe
nem elhanyagolható a terápiák során, ma már inkább arra keresik a
választ, hogy mi van most; hogy
vagyunk mi egymással. A pszichoterápiának napjainkban sokkal inkább ez az itt és most szemlélet az
alaptétele.

legnívósabb hazai turisztikai vásár, ahol érdemes megjelenni.
Annál is inkább, mert a városi kiadványok nagyon népszerûek;
egy-egy vásár alkalmával több
ezer prospektus is elfogy. Sokan
keresik a városkalauzt, a térképet
és az éves programajánlót. A kiállítás jó alkalom arra, hogy találkozzanak a potenciális turistákkal, valamint a szakmabeliekkel
is, akikkel így tapasztalatokat
cserélhetnek. Az sem utolsó
szempont, hogy a Tourinform-iroda munkatársai ilyenkor gyûjtik
be az új belföldi turisztikai katalógusokat, amiket aztán hazatérve
a zalaegerszegi közönségnek
ajánlhatnak.

BÁBSZÍNHÁZI
BEMUTATÓ
 Ezen a héten, március
4-én, pénteken 17 órakor mutatja be a Griff Bábszínház
Csukás István: Pintyõke cirkusz, világszám! címû elõadását. Az egyszemélyes darab fõszereplõje Kosznovszky
Márton, segítõje Hettinger
Csaba.
Az elõadást Bartal Kiss Rita
rendezte Csukás István meseregényébõl, amely a cirkuszi világot idézi fel hangulatában és
zenei kíséretében. A rendezõ
Szücs István igazgató társaságában sajtótájékoztatón beszélt
a darabról. Mint fogalmazott,
Pintyõke cirkuszigazgató társulatépítésérõl szól a mese, ebben segítõi többek között két
kóbor macska Mirr-Murr és Oriza-Triznyák. „Egyszerû formákra törekedtünk a báboknál, egyszerû a paraván is, ami forog
körbe, élményt adva a gyerekeknek. Sok különálló figura jelenik meg a színpadon, akik
valamennyien „világszámot”
csinálnak.
A darabot bábszínpadra alkalmazta Szabó Attila, a rendezõ munkáját B. Szolnok Ágnes
segítette.

MEGHÍVÓ
„SOKÁVE-SEREGÉVE”
– MIT JELENT?
MEGTUDHATJA,
9-ÉN,
17 ÓRAKOR ELJÖN A
GÖCSEJI MÚZEUMBA,
HA MÁRCIUS

AHOL

SZAKÁL ISTVÁN

A GÖCSEJI SZAVAKAT FELDOLGOZÓ
KÖNYVÉT MUTATJUK BE.

Mindenkit szeretettel várunk!
Lokálpatrióta Klub
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Városháza

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár
József Attila Városi Tagkönyvtár
(Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)

TISZTELT

HAMAROSAN KEZDETÉT VESZI

ÜGYFELEINK!

A LOMTALANÍTÁS

A VÁROSI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
ZALAEGERSZEG,
DEÁK TÉR 3–5/C

HASZNÁLT
KÖNYVEK
VÁSÁRA

ZALAVÍZ ZRT.
– VÍZIKÖZMÛ
KÖZSZOLGÁLTATÁS

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
– HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

2016. február 29–március 5.
között a könyvtár nyitvatartási
idejében kiárusítást tart
leselejtezett könyveikbõl,
videokazettáikból, hanglemezeikbõl és folyóirataikból.

KÖZSZOLGÁLTATÁS

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. –
PARKOLÁSSAL
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

LÉSZ KFT.
–

Várnak minden érdeklõdõt!

ÖNKORMÁNYZATI

INGATLANKEZELÉS

2016. MÁRCIUS 5-ÉN,
SZOMBATON
ZÁRVA TART!

ZALAEGERSZEG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL SZERVEZETT
SZENIOR AKADÉMIA MÁSODIK FÉLÉVI ELÕADÁSAI:
2016. MÁRCIUS 3. (CSÜTÖRTÖK) 14–17 ÓRA
1. Evolúció és öregedés. Tényleg, miért
öregszünk?
Elõadó: Dr. Bárdos György egyetemi tanár
(ELTE)
2. Kell-e nekünk önismeret?
Elõadó: Dr. Kollár József PhD egyetemi
docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
3. Jogtudatos magatartás idõskorban – a
házassági szerzõdés
Elõadó: Dr. Vándor Virág bíró
2016. ÁPRILIS 7. (CSÜTÖRTÖK) 14–17 ÓRA
1. Mûvészeti irányzatok a XX. században
Elõadó: Dr. habil. Husz Mária egyetemi docens
(Pécsi Tudományegyetem)
2. Idõskori diszkrimináció – ageizmus
Elõadó: Dr. Jászberényi József fõiskolai tanár,
intézetvezetõ (Zsigmond Király Fõiskola)
3. Idõsek megjelenése a statisztikában
Elõadó: Szekeres Jánosné KSH Zalaegerszegi Osztálya vezetõje

3. Bûnmegelõzés
Elõadó: Dr. Farkas Tibor rendõr alezredes,
kapitányságvezetõ
A BGE Gazdálkodási Kara által szervezett
Szenior Akadémia második félévi programjai
2016. 03. 17. CSÜTÖRTÖK 14–17 ÓRA
(az egészségtudatosság jegyében)
1. Vinkó József – Egészségtudatos életmód
2. Dr. Gombosné Gáspár Katalin – Mozgás 50
felett is
2016. 04. 21. CSÜTÖRTÖK 14–17 ÓRA
(a környezettudatos életmód jegyében)
1. Közösségi kert örömei
2. Márkus Mónika – Kerttõl az asztalig – azaz
a helyi termékek
3. A mi kertünk (szabadtéri program)

2016. 05. 19. CSÜTÖRTÖK 14–17 ÓRA
(az energiahatékony építészet)
1. Kovács Attila építész – Az energiahatékony
építészet
2016. MÁJUS 5. (CSÜTÖRTÖK) 14–17 ÓRA
2. Varga Zoltán – Energiahatékony épületfel1. Keresd a békét!
újítás
Elõadó: Dr. Korzenszky Richárd tihanyi perjel
2. Munkavégzés idõskorban – mit ajánl a 2016. JÚNIUS (KIRÁNDULÁS)
A Senior Akadémia programban részt vevõk
pszichológia?
számára jutalomkirándulás szervezése a ZalaElõadó: Pankász Balázs munkapszichológus,
erdõ Természetvédelmi Központjába, a Budaegyetemi tanársegéd (Pécsi Tudományfai Arborétumba
egyetem)

JAVASLATKÉRÉS
„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS
„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEKRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati
rendelete értelmében Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek számára, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a
gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a
város tekintélyének és jó hírének növelését.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhetõ.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím
odaítélésére a közgyûlés tagjai és állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki
(amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek,
a sport- és a közösségi élet egyéb területén példaértékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult
Zalaegerszeg város közösségi életének fejlõdéséhez.
E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá legalább 200
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A díjak adományozására vonatkozó javaslatot
indokolással ellátva 2016. március 10. napjáig
beérkezõleg kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Osztályára (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. E-mail-cím:
onkorm@ph.zalaegerszeg.hu).
A javaslatok elbírálására Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének 2016. április 14-i ülésén kerül sor.

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében – kizárólag a
lakosság részére – idén is meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását.
Ez évben a lomtalanítási akció
március 17-tõl május 13-ig tart, és
az elõzõ évek gyakorlatával megegyezõ módon zajlik – tudtuk meg
Horváth Mártontól, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetõjétõl.
– Mit jelent ez pontosan, hogyan, illetve kik vehetik igénybe
ezt a szolgáltatást?
– A családi házas övezetekben
és zártkertekben élõk számára a
lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz menõ rendszerben
történik. A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott két gyûjtési
nap egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket legkésõbb az adott
városrészre vonatkozó dátum elõtt
két munkanappal: tehát például ha
egy adott városrészben március
21-én, hétfõn és 22-én, kedden
lesz a lomtalanítás, az ott élõknek
az igényüket legkésõbb március
17-én, csütörtökön be kell jelenteniük a közszolgáltatónak. Ez történhet telefonon vagy e-mailen keresztül, de fontos, hogy ne maradjon el, mert ez az elszállítás egyik
feltétele.
– Miért van erre szükség?
– Elsõsorban az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyûjtése, illetve a guberálások megelõzése érdekében vezettük be ezt a
rendszert. A korábbi évek tapasztalati is szükségessé tették, hiszen
enélkül a várost az említett idõszakban gyakorlatilag ellepné a
hulladék, illetve a tiszta anyagok
különgyûjtését és a hulladékgyûjtés menetrendjét is egyértelmûbbé, egyszerûbbé teszi ez a módszer.
– Hogyan történik az elszállítás, mit helyezhetnek ki a lakók?
– Az összegyûjtött hulladékok
közül elkülönítve szállítják el a pa-

Horváth Márton

pír-, a mûanyag, a fém-, a zöld- és
a fa-, az elektronikai, illetve az
egyéb hulladékokat, ezért a lehetõséghez mérten ezeket kérjük külön gyûjteni. A kötegelt ágakat és
gallyakat a kerítésen kívül, az útpadka mellett, jól látható helyen, a
forgalmat nem akadályozó módon
kell elhelyezni, míg az egyéb hulladékokat az ingatlan kerítésén
belül kell összegyûjteni. A közszolgáltató munkatársai ezúttal sem
veszik át a veszélyes hulladékokat
(az ilyen típusú hulladékokat a hul-

ladékudvarokban van lehetõség
leadni), az autóbontásból és
egyéb, üzletszerûen végzett tevékenységbõl származó hulladékokat, illetve az építési-bontási törmeléket. Kizárólag a lakossági
lomhulladék elszállítását végzi a
szolgáltató a lomtalanítási akció
keretein belül, így a háztartásinál
nagyobb mennyiségben felhalmozott hulladékok nem kerülnek elszállításra.
– Hogyan csatlakozhatnak a
lomtalanításhoz a társasházakban élõ ügyfelek?
– A társasházaknál és a tömbházaknál egész évben zajlik a
lomtalanítás. A közös képviselõkkel egyeztetett, évente egy alkalommal bejelentett idõpontban a
közszolgáltató konténert biztosít a
feleslegessé vált hulladék összegyûjtésére.
– Mit tehet az, aki nem tudott
részt venni az akcióban?
– A hulladékudvarok egész évben igénybe vehetõk. Építési és
lomhulladékot (pl. bútort, széket,
asztalt, fotelt, ágyat) 1 m3-ig, zöldhulladékot 5 m3-ig, rongyhulladékot 1 m3-ig, elektronikai hulladékot
80 kg-ig, veszélyes hulladékot 20
kg-ig, autógumit 10 db-ig adhatnak
le a lakók, míg a papír-, mûanyag,
csomagolási hulladék, öblösüveg,
fém korlátlan mennyiségben elhelyezhetõ a város területén található két hulladékudvarban.

MUNKARENDVÁLTOZÁS
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában a munkarend az alábbiak szerint alakul:
2016. március 4. (péntek) munkanap
– ügyfélfogadás 8.00–12.00 óra között
2016. március 5. (szombat) munkanap
– ügyfélfogadás szünetel
2016. március 14. (hétfõ) pihenõnap
2016. március 15. (kedd) nemzeti ünnepnap

PÁLYÁZATI
 A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2016. évi költségvetésérõl szóló
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére történõ támogatás felhasználására.

FELHÍVÁS

társaságai felé nincs lejárt határidejû tartozása és
nincs köztartozása.
A pályázaton nyert támogatás felhasználásának
elszámolása a fent említett önkormányzati rendelet 6. §-ában foglaltak szerint történhet.

Támogatás
 mûködési kiadások kiegészítésére,
 közösségi programok megvalósítására,
Pályázatot nyújthatnak be Zalaegerszegen  tárgyieszköz-beszerzés céljára adható.
mûködõ szociális, egészségügyi, idõsügyi, esélyegyenlõségi tevékenységet végzõ civil szervezeAbban az esetben, ha pályázatuk közösségi
tek, amelyek a pályázat benyújtásakor már leg- programok megvalósítására szól, kérjük feltüntetalább egy éve megalakultak, továbbá Zalaeger- ni, a programon hány fõ vesz részt.
szeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott szociális és egészségügyi intézmények, Rendelkezésre álló forrás: 2.000.000 Ft
valamint azon intézmények, melyek zalaegerszegi
székhelyûek és támogatási kérelmük kifejezetten A pályázatok beérkezési határideje, helye:
szociális, egészségügyi és idõsügyi tevékenységA pályázatot és a nyilatkozatot 1 példányban,
re, a kisebbség társadalmi helyzetének javítására, zárt borítékban, 2016. március 16. (szerda) napvalamint a város esélyegyenlõségi programjának jáig lehet személyesen benyújtani Zalaegerszeg
végrehajtására irányul.
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal HumánA támogatási kérelmek Zalaegerszeg Megyei igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u.
Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzat által 17–19.).
nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüPostai úton történõ továbbítás esetén a legkéli forrás átvételének szabályairól 8/2015. (III. 13.) sõbbi feladási dátumbélyegzõ: 2016. március 16.
önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése rendelkezései alapján az 1.a melléklet – Pályázati A pályázat elbírálása során kizáró tényezõ:
adatlap – kitöltésével nyújthatók be, az abban fog-  ha valamelyik pályázó a 2015. évi önkormánylalt tartalmi és formai követelményekkel. A kérezati támogatással határidõre nem, vagy nem
lemhez csatolni kell a közpénzekbõl nyújtott támomegfelelõ módon számolt el, a támogatási
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
megállapodásban foglaltakat nem teljesítette,
törvény alapján kiállított – 1.b melléklet – összefér-  a pályázati kiírásnak nem megfelelõ, hiányos
hetetlenségrõl és érintettségrõl szóló nyilatkozatot
pályamunka,
is. A kérelem benyújtásakor a támogatást kérõnek  határidõ letelte után érkezett a pályázat.
nyilatkozni kell, hogy az önkormányzat hivatalán
A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Hukeresztül mely szakosztályhoz, szakbizottsághoz mánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth
nyújtott be egyidejûleg azonos célra kérelmet, va- u. 17–19.) szerezhetõ be, továbbá a www.zalalamint arról, hogy az önkormányzat, az önkor- egerszeg.hu honlapról is letölthetõ (E-ügyintézés,
mányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági formanyomtatványok).
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Sport

HÚSZÉVES A KÖTÉLUGRÓ KLUB TAVASSZAL KÖVETKEZNEK A NAGYCSAPATOK
EGY SPORTÁGAT EMELTEK A KULTÚRA SZINTJÉRE AZ 5–6. HELYRE ÉRHET ODA A CSUTI HYDROCOMP

 Húszéves születésnapját ünnepelte nemrég egy kis klub,
amelyben egy kevésbé reflektorfényben lévõ sportág, a kötélugrás kedvelõi leltek otthonra. A lelkesedésük, a kitartásuk, ma is a
húsz évvel elõtti, közülük többen hivatásként választották a mozgás szeretetének az átadását, testnevelõként dolgoznak.
– Húsz évvel ezelõtt egy februári délután gyûltünk össze az
egykori József Attila-iskolában –
emlékezett a kezdetre Kovács
Zsuzsanna elnök. – Célunk az
volt, hogy lehetõséget biztosítsunk
azoknak, akik érdeklõdnek a kötélugrás iránt. Megalakítottuk a
Speed Kötélugró Klubot, ahol a
fiatalok szervezett keretek között
ûzhették a sportágat.
– Sokan jelentkeztek a klubba?
– Az iskolában akkor már hat
éve szakköri keretek között ûzték
a kötélugrást. Az országos szövetség már komoly versenyrendszert
mûködtetett, ehhez jól kapcsolódhatott az egyesületi forma. A kérdésre válaszolva: nem küzdöttünk
létszámgondokkal. Egyesületi keretek között könnyebben tudtuk
megteremteni a versenyzéshez
szükséges anyagiakat is.
– Melyek voltak az elmúlt
húsz év legjelentõsebb állomásai?
– Legnagyobb sikerünknek a Ki,
Mit Tud?-on való szereplést tartom. Négyszer szerepeltünk fõ mûsoridõben élõ adásban az M1-en.
Szereplésünkkel nagymértékben
hozzájárultunk a sportág magyarországi népszerûsítéséhez. Egy
újságíró a Nemzeti Sportban azt
írta rólunk, hogy egy sportágat
emeltünk a kultúra szintjére.

RÉGI

Sporteredményeinkrõl konkrétan:
Molnár Terézia révén vb-címmel
büszkélkedhetünk. Kanadában két
Világkupán
csapataranyérmet
szereztünk Czotter Edina, Czotter
Éva és Nagy Ibolya összeállításban. A nemzetközi szereplés mellett sok magyar bajnoki címet is
szereztek versenyzõink. A lányok
mellett a fiúk is megmérettették
magukat a sportágban, õk is több
magyar bajnoki címet szereztek.
– A lendület manapság is tart
a klubnál?
– A legfiatalabb klubtagunk
óvodás, a legidõsebb 35 év feletti.
Nincsen gondunk az utánpótlással. A versenyzõi létszámunk 30
fõre tehetõ, de a hétvégéken az

egyetemisták és fõiskolások is
csatlakoznak hozzánk. Szívesen
jönnek a bemutatókra. Továbbra is
teljes erõbedobással népszerûsítjük kedvenc sportágunkat.

– Mit terveznek a következõ
20 évre?
– Nem biztos, hogy mindvégig
én irányítom majd a klubot – neveti el magát Kovács Zsuzsanna. –
Célom kinevelni azt, akinek továbbadhatom a klub vezetését.
Edzõ kollégával már rendelkezem.
Húszéves születésnapunk alkalmából egy versenysorozatot indítottunk. Az elsõ eseményen már
túlvagyunk, nagy sikerrel. Örvendetes, hogy korábban nálunk sportolók közül, akik elkerültek
Egerszegrõl, többen más városban népszerûsítik a kötélugrást.
Czotter Éva például Marcaliban,
de akad, aki az országhatáron túl
népszerûsíti a sportágat.

IDÕK FOCIJA

GÁSPÁR GYULA, AZ ELSÕ EGERSZEGI ÉLVONALBELI GÓL SZERZÕJE
 Új korszak kezdõdik az életemben, 63 éves vagyok, s a közelmúltban nyugdíjas lettem. Ez az idõszak valóban megfelelõ alkalom a számvetésre – mondta bevezetõként Gáspár Gyula, amikor
az elsõ egerszegi élvonalbeli csapatról, emlékeirõl, életének nehezebb pillanatairól kérdezzük.
– Hogyan került a ZTE-hez?
– A Dr. Mezõ Ferenc Sportiskolában kezdtem focizni, ahonnan
elõször a Z. Elõre felnõttegyütteséhez igazoltam. Már ez is komoly
elõrelépést jelentett számomra, de
aztán 1969 õszén leigazolt a ZTE.
Elõször a tartalékcsapatban kaptam lehetõséget, de nem sokat kellett várnom a debütálásra, 1970ben, 17 évesen a ZTE–Várpalota
NB I/B-s mérkõzésen mutatkoztam
be. Összesen 103 bajnoki mérkõzésen játszottam a ZTE színeiben.
– Az elsõ egerszegi gól is a
nevéhez fûzõdik...
– Azt a gólt soha nem felejtem
el, és azt gondolom, hogy rajtam kívül is sokan emlékeznek rá, mert a
helyszínen 20 ezren látták. A 3. fordulóban korábbi nagy riválisunkkal,
a Szegedi EOL-lal játszottunk. A
10. perc körül kapusuk nagyot hibázott, így közelrõl nem volt nehéz
a hálóba fejelnem a labdát. Hatalmas feszültség szakadt fel belõlünk, gólt szereztünk, vezettünk,
4-0 lett a vége. Addig a mérkõzésig
pont és rúgott gól nélkül álltunk...
– Az elsõ NB I-es idényhez
számos emlék fûzi...
– Azt az idõszakot szenzációs
volt a pályán megélni. A legtöbbet
emlegetett gyõzelem a Bp. Honvéd
elleni 4-1 volt. Akkor az ítéletidõben
is minden zalaegerszegi jól érezte
magát a stadionban. Az elsõ Fradimeccs is emlékezetes marad számomra. Józsi György és Szimacsek Tibor megoldása tudatos, elõre eltervezett volt, mindössze 20
másodperc kellett a gólhoz. Ezt a
meccset 23 ezren szurkolták végig,
ennyien azóta sem voltak kint
Egerszegen mérkõzésen.

– Mi volt a titka annak a csapatnak?
– Arra a motivációra, ami a ZTE
együttesét akkor jellemezte, nehéz
szavakat találni. A pénz ehhez ke-

mondhatni, hogy önszorgalomból,
megvizsgált. Hetekkel késõbb a
központi kardiológiai intézetben
egy öttagú orvosi team döntött sorsomról. Amikor annak vezetõje kilépett az ajtón, rögtön leolvastam az
arcáról a döntést. Szervi szívbetegség miatt örökre eltiltottak a sportolástól. Állandó kontroll alatt éltem,
végül 2007-ben szükségessé vált a
mûtét is. Dr. Papp Lajos szívsebész
azt mondta, hogy bármikor életemet veszíthettem volna a pályán.
Életben maradtam, és ez a lényeg.

 Elõkelõ helyrõl várja az élvonalbeli sakkcsapatbajnokság folytatását a Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp együttese, újoncként a
negyedikként kezdi a tavaszi rajtot a Haladás ellen. Az õszi
idényben ezúttal nem ragadtak bent a rajtnál, mint két éve, akkor
hiába hajráztak jól, kiesés lett a vége. Igaz, a bajnokság hátralévõ
részében a két nagycsapat, a Kanizsa és a Paks ellen is játszanak. A jobb kiesõ helyen tanyázó Hüsi SC elõtt nyolc ponttal vezetnek. Ennek ellenére Horváth Tamás, a Csuti szakmai vezetõje,
játékosa óvatosan fogalmaz.
– Örülünk a jó õszi szereplésünknek, ami annak is köszönhetõ, hogy több, a vártnál nagyobb
különbségû gyõzelmet arattunk, illetve nagy különbséggel nem kaptunk ki – vélekedett Horváth Tamás. – A mezõnybõl kiemelkedik a
Kanizsa és a Paks csapata. Nagyon fontos lesz, hogy ellenük
hány pontot tudunk szerezni. A
Haladás elleni meccset követõen
a két favorit ellen ülünk asztalhoz.
A bajnokság utolsó két fordulóját
ismét a fõvárosban rendezik, ott
kell még nagyon odafigyelnünk.
– Lát esélyt a negyedik hely
megtartására?
– A már sokszor emlegetett két
nagycsapat mögött lévõ együttesek, nagyjából egyforma játékerõt
képviselnek. A jobb kiesõként a tavalyi idényben bent maradt Hüsi

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI
ZTE ZÁÉV–Rákoshegy I.
6:2 (3284-3183)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTK FMVas–BKV Elõre
8:0 (3544-3209)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Z. Csuti Hydrocomp–
Haladás VSE 6:6
NB I-es sakkcsapatmérkõzés,
Zalaegerszeg.
Budaörs–ZTE FC 1-5 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Budaörs.
Tarr Andráshida SC–
Puskás Akadémia II.
2-1 (1-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Swietelsky Haladás VSE–
Göcsej SK 4-1
NB I-es futsalmérkõzés,
Szombathely.

RÉGIÓS DZSÚDÓKÖZPONTOT AVATTAK

vés. Olyan közeg kell hozzá, ami
Zalaegerszegen akkor kialakult. Az
ellenfelek irigyeltek bennünket az
itteni atmoszféráért, és szinte féltek
itt pályára lépni. „Egy gombostût
sem lehet leejteni a nézõtéren, egyszerûen nem engedhetjük meg magunknak a vereséget” – ez egy rövid részlet Szõcs János akkori taktikai utasításából. Hit és akarat kell
a sikerhez, de a játéktudás, az
egyéni képességek és a közösség
iránti alázat sem hiányzott a játékosokból. Ha van valami titok, akkor
talán ez az.
– Váratlanul fejezõdött be a
pályafutása. Miért?
– Mikor már Kaposváron játszottam, a téli felkészülés elõtt átfogó
és részletes orvosi vizsgálaton vettünk részt. Már befejezõdött a vizsgálat, amikor egy fiatal rezidens,

 Átadták a 350 négyzetméter alapterületû Zalaegerszegi Regionális
Judoközpontot, amelyet az Apáczai Csere János ÁMK épületkomplexumában 27 millió forintos ráfordítással alakítottak ki. A beruházás az önkormányzat, a Magyar Judo Szövetség, valamint az Emberi Erõforrások
Minisztériumának támogatásával valósult meg.
Az avatási ünnepségen Varga Zoltán, a Zalaegerszegi Judó Sportegyesület
elnöke felidézte a sportág egerszegi múltját, eredményeit. Ezután Balaicz
Zoltán polgármester arról tájékoztatott, hogy miképpen sikerült elõteremteni
az anyagi forrásokat. Kozmann György, az Emmi helyettes államtitkára úgy
vélekedett, hogy Zalaegerszegen a lehetõségek és feltételek adottak a jövõ
egészséges generációja számára.
Vígh László országgyûlési képviselõ elismerõ szavai után Tóth László, az
Magyar Judó Szövetség elnöke többek arról szólt, hogy rendkívül fontos az
alapok megerõsítése, az iskolai dzsúdó mûködtetése. Majd 100 dzsúdósruhával és 100 oktatókönyvvel ajándékozta meg a fiatal sportolókat. Az
ünnepség a fiatal dzsúdósok bemutatójával ért véget.

Horváth Tamás

SC is három jó képességû szerb
nagymesterrel erõsített. A pillanatnyi formának is nagy szerepe lesz.
Jelenlegi helyezésünk megtartása
akkor lehetséges, ha a két nagycsapattól nem kapunk ki nagyon,
és a velünk hasonló tudásúakkal
szoros mérkõzéseket játszunk.
Megítélésem szerint az 5–6. hely
megszerzésére van esélyünk.
– Hol jöhetnek a meccspontok: az elsõ táblákon vagy a hátsókon?
– Az õsz is azt mutatta, hogy inkább az elsõkön, ott teljesítettünk
jól.
– A bajnokság elõtt már hangoztatták, hogy az ifitáblát úgymond feladják, nem igazolnak
ide. Mit tapasztaltak itt?
– Bali közel sem szerepel olyan
jól, mint az NB I/B-ben tette. Erre
számítottunk is. Bizonyítja, hogy a
két osztály között nagy a különbség. Játékosunknak tapasztalatszerzésre mindenképpen jó lesz
az idei év.
– Az anyagiakkal hogy állnak?
– Nálunk nincsenek légiósok,
ha szûkösen is, de elég lesz a
pénzünk az idei évre.

FELHÍVÁS
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE
JOGOSULT GYERMEKEK RÉSZÉRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
a 18 év alatti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére
AZ ALÁBBIAK SZERINT:
a) a bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülõ gyermekek számára a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda
zárvatartásának idõtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári
szünet idõtartamára esõ valamennyi munkanapon,
c) az õszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan
szünetenként az adott tanítási szünet idõtartamára esõ valamennyi munkanapon.
A hatályos jogszabályi elõírásokra tekintettel a szünidei, ingyenes gyermekétkeztetés kizárólag a fent megjelölt gyermekekre terjed ki.
Hátrányos helyzetû gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõpontjában a gyermeket együtt nevelõ mindkét szülõ, a gyermeket
egyedül nevelõ szülõ, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb
iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének idõpontjában a gyermeket nevelõ szülõk bármelyike vagy a családba
fogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktívkorúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként tartotta
nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenõrzi),
c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben,
vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlõdéshez szükséges feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve
lakáskörülmény).
Halmozottan hátrányos helyzetû gyermek: az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a
fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettõ fennáll.
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, továbbá a hátrányos helyzetre/halmozottan hátrányos
helyzetre vonatkozó fenti feltételek fennállnak, és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda:
13.00–18.00 óra, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.
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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

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. március 31.
Kék zsák: 201026. március 25.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

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!

 Zalaegerszegen, a Bíró Márton
utcában 52 m2-es, klimatizált tetõtéri lakás saját gépkocsibeállóval
eladó. Érdeklõdni: 30/646-4398.


Zalaegerszegen a Mártírok útján
2005-ben épített, 44,5 m2-es, egyedi cirkófûtéses lakás, elektromos
kapuval ellátott saját gépkocsibeállóval eladó.
Érdeklõdni: 70/402-7964.

MARAI KAROSSZÉRIA
Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom

SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!
TELEFON: 06-30/247-0700

•
•

kipufogó-gyorsszerviz
sérült és korrodált
autók javítása
• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,

1

ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

