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HAZAFISÁGUK MA IS PÉLDA
MEGEMLÉKEZÉS A ’48-AS SZABADSÁGHARC ÉS
FORRADALOM HÕSEIRÕL
 1848 emléke azért is oly eleven bennünk, mert az elsõ lépés
volt a polgári Magyarország felé vezetõ úton. Olyanok álmodták valóssággá, akik tudták, hazánk szabadsága, függetlensége, a polgári Magyarország eszméje elválaszthatatlanok egymástól – fogalmazott ünnepi beszédében Dömötör Csaba miniszterhelyettes a Csány-szobornál.
– AL –
Mint mondta, a ’48-as szabadságharc azért lehetett egyetlen vér
nélküli forradalom akkoriban, mert
mindenki egyet akart az országban. Kitért Csány László szerepére, aki királyi majd kormánybiztosként elszántan szervezte az ellenállást, intézte a hadsereg ügyeit,
mellyel sikeresen védte meg a déli határszakaszt. Intézte Bem József hadseregének ellátását is, így
neki is köszönhetõ a császári csapatok kiverése Erdélybõl. Egy volt

azon hõsök között, akik miatt a
’48-as magyar szabadságharc és
forradalom európai mértékkel is
példaértékû volt.
Az államtitkár arra figyelmeztetett, hogy ’48-hoz hasonlóan
most újra olyan idõket élünk, melyek befolyásolhatják szabadságunkat. Ezúttal a szuronyok helyett a migrációval kell megküzdenünk. Az elmúlt évben ugyanis
másfélmillió bevándorló érkezett
ellenõrizetlenül, miközben az
Európai Unió egyes vezetõi megfeledkeznek a történelem vastör-

MÁRCIUSI- ÜNNEP
AZ EÖTVÖS ISKOLÁBAN

 Hagyományteremtõ szándékkal az Eötvös József Székhelyiskola az intézmény elõtti emlékmûnél tartotta meg a március 15-i
ünnepséget, számítva a kertvárosiak részvételére.

vényeirõl. Az unió szemben állva
minden európai értékkel, úgy
akarja rákényszeríteni az országokra a kötelezõ betelepítési kvótát, hogy azok lakosságát nem
kérdezi meg. Ilyen körülmények
között, nem túlzás azt állítani,
hogy Európában ismét bátorságra, elszánt kiállásra és józan észre van szükség – fogalmazott
Dömötör Csaba.
A megemlékezés szentmisével kezdõdött a Mária Magdolna
Plébániatemplomban. A Deákszobornál Juhász Elõd János
diák-alpolgármester mondott beszédet. A Csány-szobornál mások mellett koszorút helyezett el
Balaicz Zoltán polgármester, Tolvaj Márta, Gecse Péter és Vadvári Tibor alpolgármesterek valamint
Kovács Gábor jegyzõ.

Ahogy Hanzséros Alajos iskolaigazgató fogalmazott, „korhû”
idõjárásban sikerült a debütáló
ünnepély, melyen a tanulók és tanárok mellett részt vett Orosz Ferencné és Galbavy Zoltán képviselõ, a szomszédos óvodákból
gyerekek és óvónõk, valamint néhány szülõ. Orosz Ferencné rövid
köszöntõjében elmondta, az iskola diáksága 2009-ben a városi ünnepségen is szerepelt, ezért gondolták a kertvárosi megemlékezés helyszínének az intézményt.
Az épület elõtt néhány éve avatták a Hadnagy György iparmûvész, szobrász által készített
március 15-i emlékmûvet, ez
megfelelõ helyszínt is biztosít a
fõhajtáshoz.
Az iskola elõtti tér benépesült
zászlót tartó, kokárdás kitûzõt viselõ gyerekekkel, korhû ruhába öltözött szereplõkkel, néptáncosokkal, felvezetõ zenekarral.

Fotó: Antal Lívia

NÉPSZERÛ ÚTI CÉL ZALAEGERSZEG
TURISZTIKÁT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK

 Népszerû úti cél Zalaegerszeg, amit példáz, hogy több mint 44
ezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták tavaly a városban. Ez
25 százalékos emelkedést jelent az elõzõ év hasonló idõszakához képest. A kedvezõ statisztika többek között a zalai megyeszékhely új idegenforgalmi stratégiájának és a Tourinform-iroda
munkájának köszönhetõ.
Annak érdekében, hogy tovább
növekedjen az idegenforgalmi bevétel, Zalaegerszeg idén is bemutatkozott az Utazás Kiállításon. A
négynapos seregszemlét 39. alkalommal rendezték meg Budapesten. A város 1999 óta vesz részt rajta, ezúttal a nyugat-dunántúli régió
központi standján két pulttal állított
ki. A fõ hangsúlyt a Virágos Magyar-

országért versenyen elért elsõ díjra
helyezték – hangsúlyozták a rendezvény értékelésérõl szóló sajtótájékoztatón a közelmúltban.
Pereszteginé Szabó Júlia, a zalaegerszegi Tourinform-iroda vezetõje elmondta: egy települést
impozáns épületei, turisztikai attrakciói és gazdag programkínálata
mellett árnyas ligetei, illatozó virá-

gai és kirándulásra alkalmas erdei
is vonzóvá teszik. Ezekben – azaz
a környezeti szépségekben – bõvelkedik a város, amire felhívták a
figyelmet.
A szakember kiemelte: az érdeklõdõk nyereményszelvényeket
töltöttek ki az Utazás Kiállításon.
Összesen 563-an, akik közül három szerencsés az önkormányzat
ajándékcsomagját, két fõ pedig
páros belépõt nyert az AquaCity
Vízicsúszda- és Élményparkba. A
fõdíjat, egy hosszú hétvégét – a
Szent Kristóf Apartman Hotelba –
egy budapesti lakos nyerte.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

FIDESZ: KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL MOZGALMAS NYUGDÍJASÉVEK

 A közgyûlési döntések közül dr. Tóth László, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje a fás szárú növények telepítésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotását emelte ki sajtótájékoztatóján.
Hangsúlyozta: kormányrendelet mondja ki, hogy fás szárú növényt csak úgy lehet telepíteni,
hogy az az ember életét, egészségét nem veszélyezteti. Nem zavarhatja a közlekedést, és építményekben sem okozhat kárt. Ez azt
is jelenti, hogy a szomszéd ingatlanának rendeltetésszerû használatát sem akadályozhatják. Az önkormányzat rendeletében a magasabb szinten nem szabályozott és
helyi jelentõségû problémákat
szabályozza, így kimondja, hogy a
kertes mezõgazdasági területen
fehér akácból az önerdõsülést
meg kell akadályozni. Ugyanakkor
a rendelet függeléke csak ajánlás
céllal fogalmaz meg fás szárú növények telepítésére vonatkozó javaslatokat a birtokháborítás megelõzésére.
A sajtótájékoztatón Bali Zoltán
frakcióvezetõ-helyettes, a gazda-

sági bizottság elnöke három közgyûlési döntést emelt ki. Elsõként
a víziközmûvagyon felújításának
szükségességérõl beszélt. Fontosnak tartják, hogy a felújításra
szánt összegeket a lehetõ legjobban használják ki. 2016/2017-ben
497 millió forintot fordítanak a
szenny- és ivóvízhálózat fenntarthatóságára.
Szólt a közgyûlés által is támogatott három TOP-pályázatról, a
források felhasználásáról, erre
11,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Végül a Közbeszerzési Testület
munkájáról szólt, kiemelve, hogy
több zalaegerszegi vállalkozás
vett részt a közbeszerzésben, mint
az elõzõ években. Továbbra is fontosnak tartják, hogy a különbözõ
pályázatokon a lehetõségekhez –
és a törvényi elõírásokhoz – mérten helyi cégek nyerjenek el beruházási munkákat.

EZE: A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEKRÕL
 Két évvel ezelõtt vetette fel dr. Kocsis Gyula (EZE) önkormányzati képviselõ a fás szárú növények ültetésének szabályozását. A
márciusi közgyûlésen e növények telepítésére vonatkozó rendeletet fogadott el a közgyûlés.
A helyi jogszabály részleteirõl
sajtótájékoztató keretében számolt be a képviselõ. Hangsúlyozta: fehér akácot nem szabad ültetni kiskert mûvelésû területre, és a
fás szárú növények nem okozhatnak kárt a szomszéd ingatlanon.
Sikernek tartja, hogy a rendelet
meghatározza a fák ültetési távolságát is. A rendelet kimondja azt
is, hogy közterületen ezentúl csak
a polgármester engedélyével szabad fát ültetni, ez az egységes városkép miatt is szükséges, valamint a közterületeken lévõ fákról
listát kell készíteni. Bírságot róhatnak ki azoknak, akik a rendeletben
foglaltakat nem tartják be.

A beszerzési testület múlt évi
munkájával kapcsolatban elmondta: bár a városvezetés pozitív képet fest arról, hogy hány zalaegerszegi vállalkozás nyert a közbeszerzései eljárások során, de azok
csak „apróbbak”, összegben mindössze 20 százalékot tesznek ki.
Elhangzott még az andráshidai
vasútállomás nehéz megközelíthetõsége, melyre mindenképpen
megoldást kellene találni.
Dr. Kocsis Gyula támogatta a
javaslatot, és mint jelezte, nagyon
örül Szabolcs Péter szobrászmûvész Kossuth-díjra való felterjesztésének, melyet a testület egyhangúan támogatott.

MSZP: A KÖZBESZERZÉSRÕL
 A zalaegerszegi közbeszerzések tisztaságáról és a közelmúltban bejelentett útfelújításokról szólt az MSZP sajtótájékoztatóján
Kiss Ferenc önkormányzati képviselõ, Major Gábor és Rétai Balázs bizottsági tagok, városi alelnökök.
A szocialisták úgy látják, bár jogilag minden bizonnyal rendben
vannak a városi közbeszerzések,
de versenytisztasági szempontból
aggályos és elgondolkodtató. Különösen az, hogy hasonló érdekeltségi körbõl kerülnek ki a nyertesek.
A múlt évi 2,5 milliárd forintnyi közbeszerzésbõl 550 millió forintot
szerzett egy jól körülhatárolt érdekcsoport, mondta Rétai Balázs.
Major Gábor jelezte, tavaly a 23
közbeszerzésbõl 14 azoknak a cégeknek a száma, melyeknek zalaegerszegi kötõdése van. A 14-bõl 8
azonos gazdasági érdekeltségû
szervezet. Megjegyezte, soknak
tartják a meghívásos pályázati eljá-

rások számát. Így az önkormányzat
választja ki, mely cégeket kérnek
fel. Kérdezte, ezekbõl a közbeszerzésekbõl mennyi marad adó formájában Zalaegerszegen. Javasolják,
szélesebb körbõl kellene meríteni a
közbeszerzési eljárások során.
Kiss Ferenc az útfejlesztésekkel
kapcsolatban elmondta: három évvel ezelõtt a Fidesz azt ígérte, hogy
Zalaegerszegtõl Nagykanizsáig a
74-es út 11,5 tonnás burkolatmegerõsítést kap. Mi az oka annak,
hogy csupán 5 kilométeres szakaszt újítanak fel. Szorgalmazza a
Kosztolányi utca rendbetételét is,
ahol több burkolati probléma is felmerül.
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ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

AZ ORSZÁGOS TISZTSÉG MUNKÁT JELENT

 Mindig is társaságkedvelõ volt, vallja Horváth Miklós, aki
huszonöt éve megalapította a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetségét, melynek azóta is ügyvezetõ elnöke, ezzel száz
civil egyesületnek tagja. A megyei tisztség mellett több országos
szervezet vezetõségében is helyet kap már évek óta. Így a Szociális Szakmai Szövetségben és a Szociális Forrásközpontban,
valamint a közelmúltban az országos TESZ alelnökévé is választották.
– Bánfi Kati –
– Mozgalmasnak tûnik a
nyugdíjasélete is.
– Nincs nyugalom és nem is
vágyok arra. Mindig kerestem a lehetõséget, hogy ne kelljen unatkozni. Sok minden megadatott, ez
is, ahogy az is, hogy negyvenöt év
munkaviszony után mentem nyugdíjba, de sohasem volt olyan munkahelyem, ahova kedvetlenül jártam volna. Mindenhol barátok vettek körül, emberséges emberek.
Egykori feletteseim közül kettõ volt
rám nagy hatással. Az egyik atyai
lelkületû volt, a józan paraszti észt
képviselte, a másik pedig hagyott
dolgozni, bátorított. Az országos
tisztségek nem érdemek, hanem
munkát jelentenek – mondja Horváth Miklós.
– Innét Zalából könnyû ezeket a feladatokat ellátni? Sosem
gondolt költözésre?
– Szeretem Budapestet, de
csak úgy, hogy reggel megyek, este hazajövök. Egyébként nem az
én világom.
– Hogy kezdõdött a TESZ?
– A rendszerváltáskor a korábbi
szervezetek mozgástere megszûnt, közösségek maradtak háttér nélkül. Egy inkubátorház funkciót kezdtünk ellátni. Száz szervezet volt kezdetkor a tagunk, majd
nõtt ez a szám, jelenleg pedig
hetven stabil szervezet kapcsolódik hozzánk. Színes a paletta a tagokat illetõen.
– Mi a tagság kitétele?
– Az alapszabályaink össze-

egyeztethetõsége és egy jelképes
éves tagdíj (200 forint/év!). Ezért
helyet biztosítunk a programjaikhoz, könyvelésben tudunk segíteni, a hatékonyabb gazdasági mûködéshez adunk tanácsot. 3 teremmel rendelkezünk a rendezvényekhez, sûrû a beosztása.
– A sikeres Civil Napoknak
mi lett a sorsa?
– Tíz éven keresztül rendeztük
meg, nagy sikerrel, több mint
ezerfõs részvétellel. Aztán ennek
az anyagi forrása megszûnt, így
sajnos elmaradt a program. Jelenleg elbírálás alatt van egy pályázat, ha ez nyer, akkor lesz folytatás Besenyõben.
– A Besenyõ a 2000-es években Alapítványnak is elnöke.
– A korábbi elnök, Gombos József vezetése idején is segítettem
a munkát, a programok szervezését. Aztán engem kértek fel erre a
posztra, bár igaz, hogy nehéz prófétának lenni a saját házunk táján,
mivel itt élek, ide kötõdik a családom is.
– Az elmúlt évtizedekben hogyan látja a civilek helyzetének
alakulását?
– Nehezebb lett. A '90-es években fõleg az egészségügyi és szociális jellegû szervezetek kapcsolódtak hozzánk az ellátórendszer
átalakulása miatt. De akkoriban
még a Nemzeti Civil Alap, azaz civilek alkotta bizottságok adták a
támogatást a civil szervezeteknek.
Azóta a törvényi változások miatt
sokkal nehezebb a helyzetük.
– Nagyon sok a teendõje,

JOBBIK: HATÁRÕRSÉG KELLENE
 Miközben a déli határszakaszon befogadóállomásokat zárnak
be, addig tõlünk harminc percre, Körmenden – de Szentgotthárdon is – újabb tábor nyitását tervezik, tartalék jelleggel. Ha olyan
jól védik a határokat, minek ide a szomszédba menekülttábor? –
fogalmazott sajtótájékoztatóján Pintérné Kálmán Marianna, a
Jobbik önkormányzati képviselõje.
Mint fogalmazott, a rendkívüli
közelség miatt Zalaegerszeg
sem lehet nyugodt. A tervezett táborok nem zártak, a lakóik szabadon ki- és bejárhatnak, így
közbiztonsági kockázatot jelenthetnek. A Jobbik javaslatára a
közgyûlés elfogadta, hogy szükség esetén kérni fogják a helyi
rendvédelmi erõk számának to-

mégis nyugodt légkör veszi körül, nem látszik fáradtnak.
– Megbecsülöm, amim van.
Hogy reggelente felébredek, hogy
család vesz körül.
– Marad ideje hobbira, egyáltalán van?
– Huszonöt éve hoztam létre a
helyi TESZT. Olyan, mint a saját

NOTRE DAME-I
TALÁLKOZÓ
 A francia Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend igazgatói tanácsa szokásos évi konferenciája színhelyéül az idén tavasszal
Zalaegerszeget választotta. Ilyenre elsõ alkalommal került sor, és
a 75 fõs francia delegáció több napos itt-tartózkodása során jó
véleményt formált az egyetlen külföldi intézmény, a Mindszentyiskola mûködésérõl, valamint a városról.
– b. k. –
A tanácskozás témája az
együttmûködõ közösség, vezetõi
és iskolai szinten, illetve a jó vezetõ ismérvei, mint az alázat és a
szolgálat volt. Mint az JeanMichel Battut, a rendet támogató
Fondation Pierre Fouirer et Alix le
Clerc Alapítvány vezetõje elmondta, az oktatásban a fiatalok
igényét és a közoktatási feladatokat egyaránt figyelembe kell ven-

lett meglátogatta az intézményt,
megfigyelték a különbségeket a
francia és magyar oktatás között,
illetve részt vettek dr. Veres András megyés püspök celebrálta misén, kifejezetten jó véleménnyel
voltak a látottakról. Nálunk más
az osztálybeosztás, és bármily
meglepõ, mélyebb a lelki élet,
mint a 16 francia társiskolában.
Az igazgatói tanács kiránduláson
is részt vett Tihanyban és Pannonhalmán, ahol fõhajtással tisz-

vábbi növelését. Ígéretet kaptak
arra, hogy Zala megyében nem
tervezik befogadóállomás létesítését. A párt tiltakozik mindenféle
befogadóállomás létesítése ellen. A határok megfelelõ védelmét szerintük az önálló, rendõrségtõl független határõrség felállítása jelentené – mondta a Jobbik képviselõje.

KDNP: A MENEKÜLTEKRÕL
 A KDNP megyei választmányi ülésén vett részt a közelmúltban
Hölvényi György kereszténydemokrata EU-képviselõ. Az eseményt megelõzõen sajtótájékoztatón beszélt a menekültügy aktuális kérdéseirõl, valamint a magyarországi helyzetrõl.
Elmondta, múlt év februárjában
még nem lehetett látni, hogy ilyen
mértékû emberáradat indul el Európa felé. Van egy olyan naiv elképzelés, hogy ezeket a migránsokat ellenõrzés nélkül fel kell venni. A politikus szerint ez lehetetlen állapot, és
Európa olyant ígér, amit nem tud
teljesíteni.
A jövõt a helyben maradás jelenti, ott helyben kell segítséget nyújtani, ezzel is segítve a migránskér-

Horváth Miklós

gyerekem. Mivel társadalmi munkában végzem nyugdíjazásom óta
a vezetést, ez hobbi is egyben.
– Tervek?
– A fiataloknak át kell majd adni a területet, de amíg igény van rá
és amíg bírom, szeretném folytatni
a munkát.
– Szakmunkásként indult,
majd a munka mellett végezte el
a felsõbb iskolákat, egyetemet,
több diplomát szerzett. Szinte
mindenki kedveli.
– Amerre megyek a megyében, nagyon sok barát köszönt,
meghívnak a rendezvényekre, ez
jó visszhang a munkámra. A városban pedig azt szoktam mondani, hogy a lakosság egyik felét
névrõl ismerem, a másikat arcról.
Nincsenek titkaim, sem a pályámmal, sem a baloldali nézeteimmel
kapcsolatban. De a szélsõségeket
nem szeretem, a fanatizmust elutasítom, az emberségnek meg
kell maradni. Tolerálom, ha valaki
másképp gondolkodik. De a feladatokat közösen kell megoldani,
és ha közösen végeztünk el valamit, akkor emberileg is közelebb
kerülünk egymáshoz. Mindig le
tudtam ülni és ma is le tudok ülni
más gondolkodású emberekkel
egy kávéra vagy csevegni. De ma
ez nem igazán jellemzõ. Sajnos,
az emberi kapcsolatok is veszélyben vannak.

dést. Jelezte: a „kvóta” szó a szíreknek, afgánoknak nem azt jelenti,
mint nekünk, hanem azt, hogy most
kell elindulni, „mert van kvóta”. Hozzátette azt is, nem tudjuk, ki az igazi menekült, szerinte az Európába
érkezõk, mintegy 30 százaléka lehet. Szólt még Nyugat-Európa és a
Visegrádi négyek közti politikai különbségrõl, ez utóbbiak nagy lakossági támogatás mellett utasítják el a
migránsok befogadását.

Csordás Róbert, Francoise Debeaupte, Jean-Michel Battut, Balaicz Zoltán.

ni. Kiemlten megköszönte, az
egyetlen nem Franciaország-beli
intézmény, a zalaegerszegi Mindszenty-iskola támogatását Balaicz Zoltán polgármesternek, miközben elismerte a dinamikusan
fejlõdõ várost, és reményét fejezte ki a további partnerségre.
Balaicz Zoltán a küldöttség hivatalos fogadásán a város történetét ismertette, a jövõbeli tervek között pedig bemutatták a Mindszenty-iskola tornatermének fejlesztését demonstráló tervrajzokat.
Csordás Róbert iskolaigazgató
büszkén mondta, hogy az igazgatói tanács az elméleti tréning mel-

telegtek a magyar vallási múlt
emlékei elõtt.
– Sûrû volt a program, izgultunk is, hogy tudjuk-e tartani a
tervezetet. Késõ estéig volt elfoglaltsága a küldöttségnek, azt hiszem, kicsit fáradtan mennek haza, de láthatóan jól érezték magukat és pozitívak a tapasztalataik.
Nekünk pedig nincs okunk szégyenkezni, a francia kollégák elismerték az iskolát és ezzel Zalaegerszeget is – mondta Csordás
Róbert igazgató, utalva arra,
hogy egy éve készültek, sok munkával a mostani 4 napos rendezvényre.
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Aktuális

REAGÁLÁS A FÖLDVÁSÁRLÁSRA KAMPÁNY A KEVESEBB SZEMÉTÉRT
VIGH LÁSZLÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

 Elsõként az Origó, majd több internetes újság is foglalkozott
Vigh László országgyûlési képviselõ felsõrajki földvásárlásáról,
mely szerint három hektár földet ötezer forintért vett meg a helyi
önkormányzattól.
Az írásokra reagálva sajtótájékoztatóján közölte: valós tények
és adatok ismerete nélkül a megjelent sajtóanyag személyének és
családjának a lejáratására irányult. Elmondta: az eljárás tárgyát
képezõ ingatlan a család tulajdonát képezte, ehhez a rendszerváltást követõ földkiadási eljárás
eredményeként jutott hozzá. Az ingatlan – a szervezett kommunális
szemétszállítási
szolgáltatás
Felsõrajkra történõ bevezetését
megelõzõen – a település hulladékának elhelyezésére szolgált. Polgármesterként gondoskodnia kellett arról, hogy a terület rekultivációja mihamarabb megtörténjen,
ezért a saját tulajdonát képezõ ingatlant jelképes 100 forintos vételár ellenében felajánlott a település
részére, mivel csak önkormányza-

ti tulajdonban lévõ területen lehetett biztosítani a rekultivációt.
Mindez 11 évvel ezelõtt történt.
Csak a település és az ott lakók
érdekeit vette figyelembe, mondta
a politikus a sajtótájékoztatón.
Vigh László hangsúlyozta: hamis az az állítás, mely szerint jogosulatlanul felhasznált közpénzrõl,
vagy zsebre tett uniós forrásról lenne szó az eljárásban. Az érintett ingatlan nyilvántartási bejegyzési eljárása nem zárult le, nem képezi a
képviselõ tulajdonát, változatlanul
önkormányzati tulajdonban van.
Beszámolt arról, hogy az ingatlanüggyel foglalkozó írások után úgy
döntött, nem tart igényt az ingatlanra, az adásvételi szerzõdésben
foglaltaktól eláll. Errõl tájékoztatta
Felsõrajk polgármesterét és jegyzõjét, elhatározását írásban is rög-

zítette. A terület egyébként forgalomképtelen, meddõ, sem építeni
rá, sem felszántani nem lehet, még
fákat sem lehet ott ültetni. Az önkormányzat gesztust akart gyakorolni feléje azzal, hogy az egykor a
család tulajdonában lévõ területet,
visszaadja.
***
A hírportálokon megjelent hírt,
miszerint a Fidesz zalaegerszegi
választókerületi elnöke EU-s forrásból kármentesítette három
hektáros földjét, több ellenzéki
párt is kommentálta szerkesztõségünkhöz eljuttatott sajtóközleményeikben. A Demokratikus
Koalíció választókerületi elnöke
úgy fogalmazott, látható, hogy a
Brüsszelre mutogató fideszesek a
legkülönfélébb módon teszik
zsebre az EU-s pénzeket. Pete
Róbert, a Jobbik helyi elnöke azt
kérdezi, a képviselõ nem érzi-e
aggályosnak, hogy közösségi
pénzeken rakatja rendbe a saját
földbirtokát.

HULLADÉK AKADÉMIA A VMK-BAN

 „A legjobb hulladék az, ami
nem is keletkezik” – többek között erre hívja fel a látogatók figyelmét az a környezetvédelmi
kiállítás, mely a közelmúltban
nyílt a Keresztury VMK-ban. Az
Öko-Pack Kft. szervezésében
létrejött országos vándorkiállítás már több városban látható
volt; most Debrecen után érkezett Zalaegerszegre.
A Hulladék Akadémia címet viselõ tárlat tulajdonképpen egy
kampány, melynek elsõdleges célja az, hogy kevesebb szemetet termeljünk. Mindehhez tudatos vásárlásra (kevesebb csomagolt árut vegyünk), a szelektív hulladékgyûjtés
népszerûsítésére, a hulladékszigetek felszámolására, újrahasznosításra és nem utolsósorban folyamatos tájékoztatásra van szükség.
A kiállítás szemléletesen mutatja be a hulladék történetét, ami talán elsõre furcsának tûnik. Ám a
szemét mégiscsak egyidõs az em-

beriséggel, így a hulladékgyûjtésnek és -tárolásnak is megvan a
maga története. Azt is megtudhatjuk, hogy hol vannak hazánkban
szemétszigetek, valamint hogy milyen egy szelektívhulladék-válogatósoron dolgozni. A tárlaton ezenkívül bemutatásra kerül a papír,
üveg, fém, mûanyag és egyéb hulladékok gyûjtésének módja, illetve
újrahasznosításuk.

GIMNAZISTÁK TÁRLATA A SAJTÓSZABADSÁGRÓL
 A szabad sajtó napja alkalmából a város vezetése
sajtóreggelin látta vendégül a
helyi médiumok munkatársait.
Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében megemlékezett arról, hogy március 11-én gyûltek
össze a radikális fiatalok és
megírták a 12 pontot.

 Az Ady-iskola mûvészeti tagozatos gimnazistáinak alkotásaiból
rendeztek a közelmúltban tárlatot az intézmény galériájában. A
bemutatóra a képzõ- és iparmûvészeti szakos diákok idei munkáiból válogattak.
Tánczos György mûvésztanár
érdeklõdésünkre elmondta: immár
hagyomány, hogy minden évben
megrendezik a gimnazista tanulók
munkabemutatóját. Tulajdonképpen a szeptember óta készült mûhelymunkákat (rajzokat, festményeket, kerámiákat és szobrokat)
láthatja ilyenkor a közönség. A
sok anyag, no és a hely szûke

miatt idén egy „zanzásított”, válogatott kiállítás jött létre; vagyis a
legjobb munkák kerültek a galériába. Tematikai kritérium nincs, a tanulók egész éves munkáját vették
figyelembe a képek kiválasztásánál.
A szokásoknak megfelelõen díjakat is kiosztottak; idén kilenc
diák vehetett át elismerést.

ÜVEGGYÛJTÕ
EDÉNYZETEK ÉRKEZNEK

M

árciusban több mint 1000 üveg csomagolási
hulladék gyûjtésére alkalmas edényzettel bõvül a
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. eszközállománya.
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelügyelõség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság a
tavalyi évben Fejlesztési pályázatot hirdetett, melynek alapvetõ célja egyes hulladékáramokban a hulladékgyûjtési és
-hasznosítási rendszerek fejlesztése, illetve az üveg csomagolási hulladék gyûjtésének korszerûsítése.
A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 1250 db 120 liter
ûrtartalmú, üveg csomagolási hulladék gyûjtésére alkalmas
edény beszerzésére kapott támogatást, 100%-os támogatási
intenzitással.
A gyûjtõedényeket az egyre bõvülõ, házhoz menõ rendszerû szelektív hulladékgyûjtéshez használja fel a közszolgáltató.
„A projekt az OKTF Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság
támogatásával valósult meg.”

Nem véletlen, fogalmazott,
hogy az elsõ pont a cenzúra eltörlésérõl, a sajtószabadság követelésérõl szól. Hangsúlyozta: a demokrácia alapfeltétele a sajtószabadság. A magyar szabad sajtó
napját 1990 óta megünneplik Magyarországon. A polgármester köszönetet mondott a helyi sajtó
munkatársainak a korrekt munkáért, az együttmûködésért, mellyel segítik az önkormányzat munkáját, hogy minden információ eljusson a zalaegerszegiekhez.
Az eseményen Vigh László országgyûlési képviselõ arról beszélt, hogy sok vitára okot adó
esemény van manapság, ezért nehéz az újságírók munkája, nehéz
az objektív tudósítás, a hiteles tájékoztatás. Ezért öröm számára,
hogy Zalában hitelesen és pontosan tudósítanak az eseményekrõl,
és ezért köszönetét fejezte ki.
...
Az MSZP megyei elnöke, dr.
Fodor Csaba emlékezett meg a
szabad sajtó napjáról a szocialisták sajtónapi ünnepén, melyen
részt vett Teleki László országgyûlési képviselõ és Kiss Ferenc, a
párt városi elnöke is.
Mint Fodor Csaba fogalmazott,
abban érdekeltek, hogy a sajtó legyen szabad, tegye fel azokat a
kérdéseket, melyek az embereket
érdeklik. Azt szeretnék, ha a társadalom valós tájékoztatást kapna,
és nem csak „az uralkodó kormány szócsöveinek hírei jutnának
el az emberekhez”.

Fotók: – pP –

HUSZÁROK AZ OVIBAN
 A Szent Család Óvodában a nemzeti ünnepre készülve több
vendéget is köszönthettek. Így a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület három képviselõjét. A korhû ruhákba öltözött
huszárok érdekességeket meséltek a gyerekeknek az egykori hazavédõkrõl, akik emlékének õrzését az egyesület célul tûzte ki.
Izgatottan várakoztak az ovisok
a találkozás elõtt, és nem kellett
csalódniuk. Nagy élményt jelentett
ugyanis „élõben”, ilyen közelrõl látni a huszárokat, egyenruhájukat,
kardjaikat, puskáikat. Fõként, hogy
ez utóbbiakat kézbe is lehetett ven-

ni, csákó is kerülhetett a fejre. Elsõbbséget élveztek azok, akik felelni tudtak a katonák kérdéseire, de
végül senki sem maradt ki a próba
élményébõl. Sok tudnivaló hangzott el az 1848/49-es szabadságharcban részt vevõ zalai egységrõl,

A kiállítást Flaisz Gergõ, a VMK
igazgatója, Gecse Péter alpolgármester, Horváth Márton, a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetõje, valamint Hankó Gergely,
az Öko-Pack Kft. Pr- és marketingvezetõje nyitotta meg.
Az alpolgármester elmondta:
nagyon hasznosak az efféle bemutatók, annál is inkább, mert látványos módon, a gyerekek érdeklõdését is felkeltve hívja fel a tárlat a
figyelmet a témára. A környezetvédelmi elvek és a szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítésénél kifejezetten fontos, hogy minél kisebb
korban beszéljünk a gyerekekkel
ezekrõl a kérdésekrõl.
Horváth Márton szerint Zalaegerszeg országos viszonylatban
jól áll a szelektív hulladékgyûjtés
terén, hiszen hosszú évek óta mûködnek gyûjtõszigetek (jelenleg
összesen 140 van a városban), és
nyolc évvel ezelõtt elindult a házhoz menõ gyûjtés is.
Hankó Gergely arra hívta fel a
figyelmet, hogy Magyarországon
még mindig sok az illegális szemétlerakó, vizeinken pedig szemétszigetek úsznak. Tíz éve foglalkoznak környezetvédelmi kampánnyal: fõleg a hulladék csökkentése és hatékony kezelése a fõ
profiljuk. A fiatalabb korosztályok
esetében jól mûködnek az efféle
kiállítások és interaktív prezentációk.
többek között a híres zászlótartó,
Püspöki Grácián története is. De
felhívták a figyelmet a ruházat érdekességeire, a csákók és atillák
közötti különbségekre, a rangjelzésekre, az egykaptafára készült
(nincs jobb és bal lábas) lábbelire,
elmesélték a bal kezes tisztelgés
miértjét. Az akkori katonaéletmóddal kapcsolatban is elhangzott ismertetõ, akár a több ezer kilométeres gyaloglás, akár az információtovábbítás módja, akár a menetelés
és csata közötti idõtöltést illetõen.
Végül a gyerekek közös áldással
köszöntötték a vendégeket, akik
katonai tisztelgéssel vettek búcsút.

A Dél Hercegnõje mellett a Kozma Kft. beruházásában megvalósuló
KISHERCEG 20 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
tervasztalon történõ értékesítését megkezdi.
INFORMÁCIÓ: 30/894-2877 • Ár: 348 E Ft/nm • Átadás: 2017. III. negyedév
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Egészség

EGYÜTT A BETEG KISGYERMEKEKKEL LELKET PRÓBÁLÓ ÉLETADOMÁNYOZÁS
ELKÉSZÜLT A BABA-MAMA HÁZ

 Bebútorozva várja a baba-mama ház lakóit, ugyanis befejezõdött az a beruházás, melyet a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány valósított meg a zalaegerszegi megyei kórházban. A szervezet egy elavult épületet újított fel 20 millió forintból, amit az egyszázalékos felajánlásokból valamint adományokból gyûjtött össze.
– Antal Lívia –

látják a hátterét, ezért számítanak
civil és állami segítségre egyaránt.
Dr. Gárdos László, a gyermekA gyermekosztály a légúti ideosztály vezetõ fõorvosa elmondta, gentest eltávolításában centrumaz évek óta romokban álló épület
rekonstrukciója felért egy zöldmezõs beruházás költségével, amit
teljes egészében az alapítvány finanszírozott. Emiatt vissza kellett
fogni az eszközfejlesztéseket,
ugyanakkor az alapítvány milliós
nagyságrenddel segítette a gyermekosztály mûködését.
Mint mondta, a színvonalasan
berendezett baba-mama ház két
funkciót szolgál. A két rehabilitációs apartmanban a szülõk együtt
lehetnek gyermekeikkel, akik több
héten, hónapon át kénytelenek az
osztályon tartózkodni a kezelések szerepet tölt be a régióban. A fullamiatt. A két kisebb, kétágyas szo- dás veszélyének kitett gyerekek elbában pedig azok az édesanyák látását egyelõre több alegység
tudnak megpihenni, megfürdeni, összevonásával végzik. Az alapítakik eddig egy széken ülve akár vány egy olyan légúti idegentestlanapi 24 órát is virrasztottak súlyos bort szeretne létesíteni, ahol minállapotú gyermekeik mellett az in- den mûszer és feltétel egy helyen
tenzív osztályon.
áll rendelkezésre. Mindemellett a
A fõorvos megköszönte a kór- koraszülöttmentés és a gyermekháznak, hogy az alapítvány rendel- osztály mûködésének támogatása
kezésére bocsátotta az eredetileg továbbra is fontos feladata az alamamaszállás funkcióval létesített pítványnak, melyhez várják az
épületet és körülötte a területet. egyszázalékos felajánlásokat és
Mivel a gyerekek akár hosszú hó- adományokat.
napokat is tölthetnek el a kórterDr. Gárdos László a közeljövõ
mekben, ezért a ház melletti park- közösségi programjai között megban rehabilitációs eszközökkel fel- említette a Másodszor is célba
szerelt, fejlesztõ játszóteret alakí- érünk elnevezésû váltófutást, amit
tanának ki. A több tízmilliós beru- május 8-án rendeznek meg. Ezútházás finanszírozásának még nem tal a táv maratoni lesz. Zalaeger-

szeg és Keszthely között nemcsak
az egykori koraszülöttek fognak
futni,
hanem
Bérces
Edit
ultramaratoni futó, világcsúcstartó,
aki fõvédnöke lesz az eseménynek. Intézmények, cégek, iskolák,
baráti társaságok jelentkezését
várják a koraszülöttmentõ alapítvány által szervezett programra.
A fõorvos elmondta azt is, hogy
térítési díj ellenében bocsátják ren-

delkezésre majd az apartmanokat
és a szobákat.
Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója elmondta, szívesen
adták át az épületet az alapítványnak hosszú távú ingyenes használatra, melynek mûködtetését a közüzemi és mosatási díjak átvállalásával segíteni kívánják. A közeljövõben aláírják a szerzõdést az alapítvánnyal, miután a baba-mama
ház kinyithatja kapuit.
Vigh László országgyûlési képviselõ hozzátette, a koraszülöttmentõ alapítvány, mint civil szervezet, a Nemzeti Együttmûködési
Alap pályázatival élhet annak érdekében, hogy forrást tudjon lehívni a
speciális fejlesztõ játszótér kialakításához.

ELISMERTÉK A ZALAEGERSZEGI KÓRHÁZ DONÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉT

 A Magyar Kórházszövetség március elejei kongresszusán az
Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) „Életet Adományozó Kórház” címben részesítette a Zala Megyei Kórházat. Az OVSZ a
szervdonáció területén végzett tevékenységet ismerte el ezen a
módon, amit a kórház vezetése is megköszönt a közelmúltban.

Dr. Horváth Imre aneszteziológus és intenzív terápiás fõorvos elmondta, az intenzív osztályon végzett donorgondozás része a megfigyelés, ami elsõdleges agyhalál
(agyi sérülés, bántalom) esetén 24

– A. L. –
Dr. Halász Gabriella, a kórház fõigazgatója elmondta, az országban
három kórház kapta meg ezt a címet, mellyel az OVSZ azokat az intézményeket ismeri el, melyek elõrelépést értek el a szervdonációban,
szervadományozásban. A zalaegerszegi kórházban míg 2014-ben egy,
addig 2015-ben hat alkalommal történt szervkivétel. Ez 13 szervet, ha a
párosakat külön tekintjük, akkor
összesen 20 szervet érintett. Hangsúlyozta, a donációban részt vevõ
orvosok és ápolók kiemelkedõ szakmai tudással rendelkeznek, emellett
különösen nagy odaadással végzik
ezt a tevékenységet, ami lelket próbáló folyamat. Teszik ezt az élet
iránti alázatból, mert látják azt, hogy
ezzel a nehéz döntéssel életet képesek adományozni, amiért nagy köszönet jár. Az elismerésen ugyan a
kórház neve szerepel, de a cím az
ebben közremûködõ 25 orvost és a
szakszemélyzetet illeti.
Dr. Lupkovics Géza, a kardiológia osztályvezetõ fõorvosa érdeklõdésünkre elmondta, korábban elképzelhetetlen volt, hogy Zalaegerszegrõl beteget tudjanak juttatni
szívtranszplantációra, de most már
van néhány betegük, akik túl vannak
ezen, és jól érzik magukat, de vannak olyanok is, akik sajnos meghaltak a mûtét után. A szív-transzplantáció egy nagy kockázatú, óriási összefogást igénylõ beavatkozás,
melyben a zalaegerszegi kórháznak
a betegkiválasztásban van szerepe,

Dr. Horváth Imre, dr. Nikl János, dr. Lupkovics Géza,
dr. Halász Gabriella és dr. Kósa Dezider Rudolf.

a donorok mellett a recipiensek
megtalálásában, akik új szívet kaphatnak a transzplantációt végzõ
centrumokban.
Dr. Kósa Dezider Rudolf belgyógyász, nefrológus fõorvos elmondta,
a legtöbb transzplantáció veseátültetés, melyben a legnagyobb gyakorlattal bírnak a magyarországi
központok, ahol évente mintegy kétszáz beültetést végeznek. Legfontosabb feladat az agyhalál megállapítása, amit háromtagú bizottság végez, melyben intenzíves, neurológus és belgyógyász vesz részt. A
vizsgálatokkal ki kell zárni az agyi tevékenységet és minden más betegséget, ami meggátolná a szervátültetést a donációra alkalmas betegnél. Hozzátette, hazánkban 5500
vesebeteget dializálnak, akik közül
mintegy 900-an transzplantációra
várnak.

óra, míg a másodlagos agyhalál
esetén 72 óra. Ezen idõ alatt állapítják meg az agyhalál tényét. A
donor gondozása óriási feladat, hiszen mindent, a légzést, keringést,
hormonháztartást, anyagcserét
mesterségesen kell fenntartani.
Éppen ezért, egy agyhalott beteg
ellátása, míg a donáció megvalósulhat, sokkal nagyobb feladat,
mint bármilyen más intenzíves beteg kezelése. Mindeközben beszélnek a hozzátartozókkal, tartják
a kapcsolatot az OVSZ-szel, és õk
szállítják a beteget a mûtõbe, ahol
megtörténik a szervkivétel.
***
A törvény alapján hazánkban a
feltételezett beleegyezés elve él,
vagyis aki életében nem nyilatkozik
arról, hogy nem használhatják fel a
szerveit, halála után donorrá válhat.
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Kultúra

A HÁRPIÁT MEG KELL TÖRNI!
MAKRANCOS HÖLGY A SZÍNHÁZBAN

 A személyiség megzabolázásának kényszere örök. Mindegy,
hogy Shakespeare korában járunk vagy napjainkban. A túl bátor,
túl hangos, túl õszinte, túl okos vagy túl különc embereket be
kell törni. Ha az illetõ ráadásul nõnemû is, pláne.
– pánczélPetra –
Ebbõl az alaptézisbõl építkezik
a Hevesi Sándor Színházban
nemrégiben bemutatott Shakespeare-mû, a Makrancos hölgy. Ve-

tekinthetõ annak, az elég szubjektív) egyik legfõbb tulajdonsága,
hogy erõs személyiséggel rendelkeznek, így célszerû betörni õket.
A társadalom vagy egy adott közösség elvárásainak megfelelõen.

Részlet az elõadásból.

rebes István rendezõ a népszerû
vígjáték eredeti angol címét (The
taming of the shrew) vette alapul,
ami magyarul nagyjából annyit
tesz: a hárpia megrendszabályozása. Márpedig a hárpiák (hogy ki

Erõs vizuális effekteken és látványos kontrasztokon keresztül
elevenedik meg a nézõk elõtt a jól
ismert történet. Tömören úgy is fogalmazhatnánk, hogy jelmezben
nagyon erõs az elõadás (Gadus

Erika jelmeztervezõnek köszönhetõen). Pádua lakóit feltûnõen színes ruhákban (szinte egyenruhákban) látjuk, ami többféle szimbolikus jelentéssel is bír. Utalhat egyrészt a shakespeare-i kor vándorszínészeinek tarka jelmezeire, a
reneszánsz korszak díszes öltözékeire, de a páduai polgárok egységes (és minden kétséget kizáró)
szemléletére is. Persze a ruhák fazonja nagyon is a mai kor divatját
idézi; összekapcsolva múltat a jelennel.
Ezzel szemben a két fõszereplõ (Katalin – Pap Lujza; Petruchio
– Sztarenki Pál) öltözéke egyszerû, letisztult. Katalin fehér ruhája a
tisztaságot, õszinteséget jelképezi, míg Petruchio átlagos öltönyében egy mindig tárgyalásra kész,
dörzsölt üzletember benyomását
kelti.
Üzlet az pedig van bõven! Nem
véletlen, hogy az elõadás másik
szimbolikus kelléke a nejlonzacskó, amibe csinos összegeket lehet
helyezni, és alkalmas pillanatban
átadni a megfelelõ embernek.
Mert mindenki kijátszható, megvásárolható, és mindenkit a nyereségvágy hajt. Legyen szó Katalin
apjáról, Baptistáról (Balogh Tamás), aki lányait akarja minél
elõbb és minél jobban kiházasítani, vagy a kisebbik leány, Bianca
(Kátai Kinga) körül legyeskedõ fér-

fiakról (Gremioról – Szakály Aurél;
Hortensioról – Barsi Márton;
Lucentio – Mihály Péter), vagy magáról Petruchioról, aki egy jó házasság révén szeretne pénzhez
jutni. Az alamusziságon és ármánykodáson túl van azért némi
egyetértés is, mert a cél közös:
Katát (a hárpiát) mielõbb férjhez
kell adni, addig ugyanis húga,
Bianca (aki nem hárpia, hanem afféle sokaknak tetszõ jó csaj) nem
eladó. A cél elérése érdekében
azonban mindenki valami fortélyt
eszel ki; ruhát és alakot vált.
Ebben a hazug világban csak
Kata egyenes, nem csoda, ha nem
tetszik neki egyik helybéli férfi
sem. Míg be nem toppan az idegen, aki más, mint a többiek; realista, eszes és képes Katának
visszavágni (sajnos nemcsak szóval, kézzel is). Petruchio egy manipulátor, de a kegyetlenkedésektõl
(éheztetés) sem riad vissza, hogy
feleségét apránként, ám módszeresen betörje („nem lakik jól, míg
meg nem törik”).
Hogy Katalin megrendszabályozása mennyire az újdonsült férj
önös érdeke, és mennyi benne a
közösség iránti megfeleltetés vágya, nem egyértelmû. Mint ahogy
az sem, hogy Katalin teljes átalakulását (fehér ruhája egyre koszolódik és szakad) a férje iránti
õszinte szerelem vagy a kényszer

Pap Lujza és Sztarenki Pál.

vezérelte-e? És tényleg semmi cinizmus nem maradt benne? A zárásból úgy tûnik nem, és igazából
ettõl válik igazán keserûkomédiává a vígjáték.
Keserû, mert egyértelmû a párhuzam a 16. századi mû kérdésfelvetése és a napjainkban is felfellángoló gender-vita között: hol a
nõ/feleség helye a társadalomban/családban. Tényleg csak aláfölé rendelt viszony létezhet? A
beilleszkedéshez tényleg el kell
tüntetni a személyiséget? Talán
azért nem! Bár az elõadásban
nincs sok nyoma ennek a lehetõségnek. Még akkor sem, ha a
nászéjszaka szép és látványos jelenete egy pillanatra elhiteti velünk, hogy lesz érzékiség és gyengédség a házastársak között.
Azonban ha jól megnézzük, ott is
a férj az irányító, és a simogatás is
csak a puhítás, behódoltatás egyik
eszköze.
A vígjáték keserûségét adja az
is, hogy úgy látszik, a líraiságnak
már nem sok hely jut az udvarlás-

ban: Shakespeare szonettje simán
elbukik Bye Alex toplistás popslágere mellett, a Bianca kegyeiért folyó küzdelemben. Napjaink férfitípusainak ábrázolásához pedig
nyilván szükséges egy jó focimeccsnézés; stílusosan lapostévén keresztül.
Verebes István rendezése bõvelkedik ötletekben és látványelemekben, s bár a nyitány és a zárás
klasszikus színházi (már-már cirkuszi) elemeket idéz, az elõadás
mégsem akar múltat idézni. A szereplõk hitelesen formálják meg az
egyes karaktereket, mégis marad
bennünk némi hiányérzet. Néhány
jelenet túl hosszú, és nem elég
lendületes (fõleg az elsõ felvonásban). Látjuk és értjük a megzabolázás stratégiáját is, de mintha
mindvégig kívülállóként szemlélnénk az eseményeket. Nem leszünk igazán a történet részesei
és a (színházi) manipuláció áldozatai sem. Ez utóbbira persze
mondhatjuk, hogy mi legalább
megúsztuk!

TAJVANI BÁBOSOK A GRIFFBEN LÉLEKEMELÕ BESZÉLGETÉSEK NÉPSZERÛ
WORKSHOP KELETI ELEMEKKEL

INDUL AZ ÚJ KULTURÁLIS TALK-SHOW

 Egerszegi Páholy néven új kulturális talk-show indul a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben, melynek háziasszonya Karáth Anita lesz. A részletekrõl a
szervezõk, valamint a Páholy fõvédnöke, Balaicz Zoltán polgármester tartott sajtótájékoztatót a
zsinagógában.
– pet –

 A Griff Bábszínház meghívására Zalaegerszegre érkezett a
Tajpei Bábszínház társulatának néhány tagja, Wu-Sheng Jie bábjátékos mester vezetésével. A tajvani mûvészeti csoport egy háromnapos workshopot tartott az itteni bábmûvészeknek.
– pet –
A részletekrõl sajtótájékoztatón számolt be Szûcs István igazgató és Bartal Kiss Rita, a Griff
Bábszínház mûvészeti vezetõje.
Elhangzott: a tajpei társulat tulajdonképpen egy kínai hagyományõrzõ színház. Fõleg kesztyûbábokkal dolgoznak, a mozgatásnál
azonban akrobatikus elemeket is
felhasználnak. A tajvani kesztyûsjátékok számos kulturális és mûvészeti elemet is integrálnak:
népzenei motívumok, nyelvi dialektusok, tradicionális népmûvészet. A bábok faragott arcain pedig szintén õsi technikák figyelhetõk meg.
Szûcs István elmondta: a háromnapos workshop alatt a Griff
társulata a keleti kultúra egy olyan
szeletével találkozhatott, ami mindenképp a hasznukra válik, de a
tajpeiek is tanultak az itteni színészektõl.
A bábszínház hosszú távú
együttmûködést tervez a tajva-

niakkal: közösen pályáznak egy
hároméves projektre, melynek keretében közös produkciókat hoznának létre.
A workshop zárásaként a távolkeleti bábszínház egy egzotikus
elõadást is tartott a zalaegerszegi
gyerekek számra, akik a Majomkirály történetével ismerkedhettek
meg.
A sajtótájékoztatón az intézmény vezetése arról is beszámolt, hogy a Griff társulatát meghívták a VII. Bábufesztiválra. Ez
egyrészt megtisztelõ, másrészt
pedig fontos, hogy részt vegyenek efféle találkozókon és szakmai összejöveteleken, hiszen Zalaegerszegre ritkán látogatnak el
kritikusok és bábszínházi szakemberek.
A társulat ezenkívül egymillió
forint támogatást nyert drámapedagógiai programokra, így a jövõben az egyes elõadásokhoz kapcsolódva, kísérleti jelleggel drámapedagógiai foglalkozásokat is tartanak a gyerekeknek.

Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK
igazgatója elmondta: egy saját kezdeményezésû programként indul
március 29-én az Egerszegi Páholy
a hangversenyteremben. A kezdeményezéssel szeretnének egyrészt
hagyományt teremteni, másrészt
pedig úgy érzik, hogy ezzel a programmal a VMK-hoz tartozó minden
intézmény megtalálta végre saját
profilját. A Páholy egy jó irány, hiszen tartalmas és igényes, ám
mégis könnyed szórakozást kínál a
hangversenyterem közönségének.
Olyan mûvészeket és elõadókat látnak vendégül, akiknek munkásságát ismerjük ugyan, ám magánemberként is szeretnénk róluk tudni.
Balaicz Zoltán úgy látja: a
Keresztury VMK megújulásába jól illeszkedik ez a programelem, ami
nem elõzmények nélkül való, hiszen
a Zalai Kanapéhoz hasonló csevejt
láthatunk Karáth Anita jóvoltából,
ám teljesen új formában.
Majer Piroska, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem csoportvezetõje elárulta: szeretnék, ha a Páholy
egyfajta brand-dé válna a városban.
Ennek érdekében külön arculatot
(logót és szóróanyagokat) is terveztek a rendezvénynek.
A március 29-i elsõ estrõl Karáth
Anita elmondta: Rudolf Péter és
Nagy-Kálózy Eszter színmûvészek
lesznek a vendégek. A talk-show
egy kicsit spontán is lesz, hiszen az
lenne a jó, ha a vendégek személyiségére is fény derülne a mûsor során. Lélekemelõ beszélgetésre készül az est háziasszonya; olyan té-

mákat is igyekszik szóba hozni,
amikrõl az internetes oldalakon nem
olvashatunk a meghívott mûvészekrõl. A Páholyt a beszélgetésen kívül
produkciók is színesítik majd. A Rudolf Péter–Nagy-Kálózy házaspár
például olyan szövegekkel is készül,

melyek megváltoztatták életük. Az
Egerszegi Páholy következõ vendége május 24-én Berecz András mesemondó lesz, az évad további részében pedig Udvaros Dorottya
színmûvész és a Buda Folk Band is
ellátogat Zalaegerszegre.

ÚTI CÉL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Zalaegerszeg évrõl évre egyre
kedveltebb a turisták körében. Valamennyi idegenforgalmi ágazatban növekedés tapasztalható –
tette hozzá Balaicz Zoltán. A polgármester arról beszélt, hogy míg
2014-ben a kereskedelmi szálláshelyeken 17.563 regisztrált vendég volt, addig 2015-re ez a szám
20.047-re emelkedett. A vendégéjszakák számában is gyarapodást
tapasztaltak,
ami
35.389-rõl
44.118-ra nõtt.
Abban bíznak, hogy a kedvezõ
statisztika folytatódik. Ennek érdekében új turisztikai koncepciót dolgoztak ki, ami a következõ 10 év
fejlesztési irányait és a kitörési
pontokat tartalmazza. A stratégia
középpontjában a fürdõ- és a fesztiválturizmus mellett a vallási és
hagyományõrzõ értékek, illetve a
bakancsos és kerékpáros kikapcsolódási lehetõségek állnak.
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Városháza

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK, GARÁZSOK
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az
alábbiakban felsorolt bérleményeit:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 160324.”
Cím (Zalaegerszeg)
Balatoni u. 3.
Kispest u. 3.
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 5.
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 14.
(csökkentett induló áron)
Kispest u. 11.
Petõfi u. 20. I. emelet
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
(csökkentett induló áron)
Göcseji u. 4–6.
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi u. 2.
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi u. 7.
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 1.
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 2. C.
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 4. B.
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 4. E.
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 27.
(csökkentett induló áron)
Kosztolányi tér 29.
(csökkentett induló áron)
Platán sor 3. A.
(csökkentett induló áron)
Platán sor 3. B.
(csökkentett induló áron)
Platán sor 5. B.
(csökkentett induló áron)
Platán sor 7. A-B.
(csökkentett induló áron)
Széchenyi tér 7.
(csökkentett induló áron)
Nyár úti garázssor
(csökkentett induló áron)
Jókai u. 34/b. alatti 18. sz.
Rákóczi u. 19. 5. sz.

Helyrajzi szám

Megnevezés

Alapterület

Alapár

Fizetendõ
óvadék

Fizetendõ pályázati biztosíték
(havi bruttó bérleti díj)

2935/A/64

iroda

97,10 m2

1647 Ft+ÁFA/m2/hó

406.206 Ft

203.103 Ft

4983/21/A/94

raktár

85 m2

200 Ft+ÁFA/m2/hó

43.180 Ft

21.590 Ft

4983/21/A/95

iroda-mûhely

34 m2

560 Ft+ÁFA/m2/hó

48.362 Ft

24.181 Ft

4983/21/A/137

raktár

39 m2

200 Ft+ÁFA/m2/hó

19.812 Ft

9.906 Ft

4983/21/A/3

iroda, mûhely

79 m2

1120 Ft+ÁFA/m2/hó

224.739 Ft

112.370 Ft

2275/A/1

iroda, mûhely

17 m2

824 Ft+ÁFA/m2/hó

37.934 Ft

18.967 Ft

44/3/A/33

pince

38 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

12.162 Ft

6.081 Ft

44/3/A/32

pince

40 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

12.802 Ft

6.401 Ft

44/3/A/32

pince

40 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

12.802 Ft

6.401 Ft

44/3/A/32

pince

40 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

12.802 Ft

6.401 Ft

44/3/A/32

pince

45 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

14.402 Ft

7.201 Ft

44/3/A/32

pince

45 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

14.402 Ft

7.201 Ft

2324/3/A/25

pince

90 m2

171 Ft+ÁFA/m2/hó

39 091 Ft

19.545 Ft

2316/A/22

pince

100 m2

171 Ft+ÁFA/m2/hó

43.434 Ft

21.717 Ft

2330/1/A/39

pince

179 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

57.287 Ft

28.644 Ft

2356/A/28

pince

50 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

16.002 Ft

8.001 Ft

2324/2/A/46

pince

93 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

29.764 Ft

14.882 Ft

2324/2/A/47

pince

93 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

29.764 Ft

14.882 Ft

2357/A/15

pince

66 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

21.123 Ft

10.561 Ft

2353/A/15

pince

62 m2

126 Ft+ÁFA/m2/hó

19.842 Ft

9.921 Ft

4091/A/25

pince

66 m2

90 Ft+ÁFA/m2/hó

15.088 Ft

7.544 Ft

4091/A/26

pince

66 m2

90 Ft+ÁFA/m2/hó

15.088 Ft

7.544 Ft

4090/A/26

pince

69 m2

90 Ft+ÁFA/m2/hó

15.773 Ft

7.887 Ft

4359/A/20

pince

128 m2

90 Ft+ÁFA/m2/hó

29.261 Ft

14.630 Ft

3151/A/17

pince

26 m2

280 Ft+ÁFA/m2/hó

18.821 Ft

9.411 Ft

5030/6

garázs

16 m2

133,50 Ft+ÁFA/m2/hó

5.425 Ft

2.713 Ft

4072/2/A/44

garázs

12 m2

364 Ft+ÁFA/m2/hó

11.094 Ft

5.547 Ft

3747

garázs

17 m2

364 Ft+ÁFA/m2/hó

12.944 Ft

6.472 Ft

A garázsokra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

CSÁCSI TAVASZ – 2016
 A Csácsbozsoki Településrészi Önkormányzat, a
Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház, a Csácsbozsoki Évgyûrûk Nyugdíjasklub és az Izsák Imre Általános Iskola szeretettel meghívja
Önt és kedves családját a Csácsi Tavasz programjaira.

MÁRCIUS 18. – péntek
15.00 Tavaszi hangverseny – válogatás Mozart mûveibõl. Közremûködik a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar. Helyszín:
Izsák-iskola.
MÁRCIUS 19. – szombat
MEDVEHAGYMANAP
14.00
Medvehagymatúra
Kirándulás a Mária-forráshoz, ismerkedés a medvehagymával és a medvehagyma élõhelyével. Indulás az
Izsák-iskola elõl.
kb. 16.30 Medvehagymaest
„Amit a medvehagymáról tudni érdemes” – Éder Katalin elõadása a növényrõl és gyógyhatásairól. Medvehagymás ételek bemutatója, kóstoló, receptek ismertetése. Helyszín: Izsák-iskola. A belépés díjtalan.
MÁRCIUS 21. – hétfõ
14.00
Húsvétváró napok – húsvéti játszóház
Helyszín: Izsák-iskola
ÁPRILIS 1. – péntek
10.00
Kiállítás Mónok Balázs tanítványainak munkáiból
Helyszín: Gábriel József mûvészeti mûhely.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt árverés útján kívánja értékesíteni a Kaszaháza városrészben a
Kenyérgyár feletti területen (Gólyadomb) a Széchenyi Terv segítségével kialakított összközmûves építési telkeit.
Az önkormányzat a telkeket két árverés alkalmával értékesíti.
Az elsõ árverés idõpontja és helyszíne:
2016. április 5. (kedd) 9 óra
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. irodája
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. szám, I. emelet 11. szám
Árverésre kerülõ telek helyrajzi száma: 6238/50
A helyrajzi számra a fenti árverésen csak zalaegerszegi kettõvagy többgyermekes családok, illetve fiatal házasok árverezhetnek.
A pályázók a jogosultságot az árverést megelõzõ regisztráció során
a dokumentumok (születési, házassági anyakönyvi kivonat), bemutatásával igazolhatják.
Fiatal házasok azok, akik házassági életközösségben élnek, és
a pályázat benyújtásakor a házastársak egyike nem töltötte be a
35. életévet.
Kikiáltási ár 5.200 Ft/m2+áfa, azaz 6.604 Ft/m2
Minden pályázó csak egy ingatlan tulajdonjogát szerezheti meg.
A második árverés idõpontja és helyszíne:
2016. április 5. (kedd) 10 óra
Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. irodája
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. szám I. emelet 11. szám
Árverésre kerülõ telek:
A 9 órai árverés alkalmával el nem kelt telek.
A felsorolt ingatlanokra bárki licitálhat. A licit induló ára 5.200
Ft/m2+áfa, azaz 6.604 Ft/m2. A telek vásárlási jogát mindkét pályázat esetén a legmagasabb négyzetméterárat ígérõ nyeri el.
A pályázaton azok vehetnek részt, akik vállalják, hogy az ingatlant az adásvételi szerzõdés aláírásától számított 2 éven belül beépítik.
Bõvebb információ. www.zalaegerszeg.hu

Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ
összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.

LOMTALANÍTÁS ZALAEGERSZEGEN 2016.

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

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében – kizárólag a lakosság részére – meghirdeti a háztartások tavaszi
nagytakarítását.

Pályázatok beadási határideje: 2016. március 23. (szerda) 12.00 óra

2016. március 29–30-án (KEDD vagy SZERDA), reggel 7 órától:
Becsali, Bazita, Szívhegy
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. március 24.
csütörtök, 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT:
– Becsali, Csáfordi forduló, Cserhegyi, Futrinka, Budai-völgy,
Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Király-horhos, Meredek,
Mosoly,
– Bazitai, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk, Nimród, Toposházi,
– Szívhegyi, Hóvirág, Meggyfa, Belsõszeg, Szüret, Zalagyöngye
és Kökény utca.
2016. április 4–5-én (HÉTFÕ vagy KEDD), reggel 7 órától:
Kaszaháza, Gólyadomb, Nekeresd, Neszele, Pózva
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2016. március 31.
csütörtök, 16.00 óráig
UTCÁK SZERINT:
– Pózva, Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Vasút, dr. Jancsó Benedek,
– Egervári, Nekeresdi, Virágzó mezõ,
– Gébárti 65-tõl és 82-tõl kezdõdõen, Neszelei, Irinyi J., Jedlik Á.,
Király, Jégmadár, Csillagvölgy, Esthajnal, Ilosvai, Bükkfa,
– Kaszaházi, Zala, Vásártér, Ságodi u. 37-ig és 18-ig bezárólag,
Levendula, Panoráma tér, Papharaszt, Rózsavölgyi, Kakukkfû,
Füzike, Verõfény, Tücsök és Gólyadombi utca.

Versenytárgyalás idõpontja: 2016. március 24. (csütörtök) 11.00 óra
Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója. 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2016. március 29-tõl.
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu internetes portálon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖZMÛÉPÍTÉSI MUNKÁK
A Rákóczi út Gasparich utca és Mártírok útja közötti szakaszán 2016 márciusában közmûépítési munkák kezdõdnek, melyek során a szakemberek csatornaszakaszok rekonstrukcióját, fedlapok cseréjét és aknaátépítéseket végeznek. A
munkavégzés során a Rákóczi út Vágóhíd utca és Mártírok útja közötti szakaszán
útszûkületre, félpályás útlezárásra, illetve a szélsõ fogalmi sávok lezárására kell

számítani. A Rákóczi út Gasparich úttól a Vágóhíd utcáig terjedõ szakaszát építéstechnológiai okokból teljes szélességben lezárják a forgalom elõl, a behajtás
valószínûleg csak a közösségi közlekedés jármûvei számára lesz lehetséges.
A munkálatok és a kapcsolódó forgalomkorlátozás tervezett ütemezése az
alábbiak szerint történik:
A Rákóczi út Vágóhíd utca–Mártírok útja közötti szakasz
– északi oldala: 2016. március 16–2016. április 13.
– déli oldala: 2016. április 14–2016. május 24.
A Rákóczi út Vágóhíd utca–Gasparich út közötti szakasz (teljes útzár):
– 2016. március 29–2016. április 20.
Megértésüket és szíves türelmüket kérjük!
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Sport

A KÉZILABDÁT CSERÉLTE SÚLYLÖKÉSRE EGÉSZEN MÁS „KÁVÉHÁZ” KÖVETKEZIK
ÁLMA AZ OLIMPIAI RÉSZVÉTEL

 A Zalaszám ZAC ügyeletes tehetsége ezúttal a dobó szakág fia- világbajnokságra. A 24. helyen vétaljai közül kerül ki, Veiland Violetta súlylökésben ér el egyre
geztem, lehetett volna jobb is, de
jobb eredményeket.
nem panaszkodom, örültem, hogy
ott lehettem a versenyen. A téli or– Egy diákolimpián indultam el, s mény alapozó edzés, amit szeren- szágos dobóbajnokságon – példaegészen az országos döntõig jutot- csére túléltem. A téli termi bajnok- képem – Márton Anita mellé felálltam, úgy, hogy mindössze pár edzé- ságokon nem értem el sikert. A hattam a dobogó harmadik fokára.
sen vettem részt – emlékezett a kezRövidesen a magyar korosztályos
detre Veiland Violetta. – Ekkor még
válogatott tagjaként az Európa-kukézilabdáztam is. Aztán más iskolápán szerepelek. Nálam négy évvel
ba kerültem, ahol már nem ûzték ezt
idõsebbek ellen állok dobókörbe.
a sportágat. A sportról nem akartam
A válogatottság újabb motiváció és
lemondani, hívtak, hogy vegyek
megerõsítés, hogy jó úton járok.
részt egy csapatversenyen. Mindjárt
Elsõ éves juniorként mindenképországos korosztályos bajnoki címet
pen nagy megtiszteltetés bekerülnyertünk. Ez négy éve történt, azóta
ni a magyar csapatba.
ûzöm a súlylökést.
– Hová szeretne eljutni súly– Egybõl ez a sportág lett a
lökésben?
kedvence?
– Nyáron lesz a junior-vb, oda
– Igen. Nekem ez fekszik a legmindenképpen szeretnék kijutni. A
jobban. A súlylökésben lévõ mozfolytatásban felnõttként pedig vigássor felel meg nekem. „Melléklágversenyeken szerepelni. Legállásban” a diszkoszvetést is prónagyobb álmom, mint minden
bálgatom, de a súlylökés a fõ veregyéni sportolóé, az olimpia. Az
senyszámom. Ebben jó eredméötkarikás játékokon szerepelni
nyeket érek el, ami nagyon fontos szabadtéri versenyeken jöttek az óriási dolog lenne.
számomra, hogy motivált legyek eredmények. Országos bajnoki cí– A felsorolt tervek valóra
az edzéseken.
met nyertem, újabb megerõsítést váltásához miben kell fejlõdnie?
– A sikerélmény nagyon fon- kaptam.
– Úgy érzem, hogy erõ szemtos önnek?
– Eddigi eredményei közül, pontjából rendben vagyok. Techni– Az elsõ bajnoki címem után melyeket emelné ki?
kai téren viszont még bõven van
jött egy kis szünet, majd egy ke– Tavaly kijutottam az ifjúsági tanulnivalóm.

A KAPITÁNY TITKON ÉRMET REMÉL
 Nagyszerûen menetel a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata az NB I A-csoportjában. Ez akkor is igaz, hogy a Sopron ellen és Pakson is vereséget szenvedett. Biztos, hogy a középszakaszt az elsõ ötben folytatja az együttes. A nagyszerû szereplést
úgy produkálta a ZTE, hogy szinte mindig akadt egy ügyeletes
sérültje.
A súlyos térdmûtéten átesett
Gáspár Dávid ismét mérkõzéseket
hagy ki. Elsõként állapotáról kérdeztük a csapatkapitányt.
– Konkrétan nem tudok semmit
mondani a sérülésemrõl, vizsgálati eredményre várok – mondta
Gáspár Dávid. – Valamilyen gyulladásra gyanakodnak az orvosok.
Nagyon remélem, hogy nem vár
rám hosszú pihenõ.
– Térjünk át kellemesebb témára. Mennyire elégedett a csapat teljesítményével?
– Maximálisan. Szerényen a
nyolc közé jutást terveztük. Jelenleg az élcsoportban tanyázunk.
Biztos résztvevõje vagyunk a felsõházi rájátszásnak, ami minden
képzeletet felülmúl. Remek közösséget alkotunk, az egységbe kovácsolódást nyilván segítette a nyert
mérkõzések sora. Mindenkinek
köszönet jár érte, aki a ZTE sikeréért tevékenykedik.
– A tervhez képest abszolút
túlteljesítettek...
– A Paks, a Szolnok és az Alba
játékoskerete papíron egyértel-

mûen jobb, nem beszélve a költségvetésükrõl. Csapategységben
viszont – mint már említettem –
elõttük járunk. Nálunk viszonylag
korán kialakult a játékoskeret. Egy
légióst cseréltünk kényszerbõl,
Krapics helyére érkezõ Balmazovics – úgy néz ki – beválik. Fortuna
is többször az oldalunkra állt, de
sokat tettünk érte, hogy így legyen.
Összegezve: sokat dolgoztunk,
hogy itt legyünk az élcsoportban.

TAROLTAK A TEKÉSEK ZALAI BIRKÓZÓÉRMEK
KONFERENCIA ÉS SPORTOLÓK ELISMERÉSE

 Vadvári Tibor alpolgármester
nyitotta meg a 38. Sporttörténeti Konferenciát. Majd Kis János,
az Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület és Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnöke
mutatta be a Zalai sporthistória
címû könyvét, amelyben Balogh Katalin gátfutótól kezdve
id. Vlaszák Gézáig rengeteg ismert személyiség szerepel.

Ezután hazánk, Erdély és Románia labdarúgásának történetérõl kaptunk átfogó képet a Csíkszeredáról érkezõ Csiki Andrástól,
Hargita megye sportigazgatójától.
Majd Makovecz Tamás, az
egerszegi önkormányzat oktatási,
kulturális, sport- és ifjúsági bizottságának elnöke adta át az Év
sportolója címekért járó díjakat.
Az Év csapata címet a ZTE
ZÁÉV Európa-liga 2. helyezett nõi
tekézõi nyerték el. Legjobb nõi
sportolónak Kovács Dóra tekézõt,

 Kaposváron rendezték meg kötöttfogásban a diák I. korosztály
rangsorversenyét. A tornán 247-en indultak, köztük a két zalai
klub – a Zalaegerszegi Birkózó SE és a Tófej SE – fiataljai.
EREDMÉNYEK:
58 kg: 3. Erdélyi Szilárd (Tófej).
63 kg: 5. Gyuk Benedek (ZBSE).
76 kg: 3. Barki Bence (ZBSE).
Felkészítõ edzõk: Gerencsér
Zoltán,
Gerencsér
Roland,
(ZBSE), Szanati József ( Tófej).
***
Szintén Kaposváron rendeztek

míg a legjobb férfi sportolónak Pintér Károly tekézõt választották. Elismerésben részesült még Takács
László és Fehér László, a ZTK
FMVas férfi tekecsapatának elnöke, illetve edzõje is.
Ezt követõen Somlai Attila a ferencvárosi olimpikonokról, Horváth Ferenc pedig a szlovén

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Marso Nyíregyháza
91-67 (15-18, 24-13, 23-23, 29-13)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE NKK–Aluinvent DVTK Miskolc
72-77 (15-13, 25-12, 23-29, 9-23)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE ZÁÉV–Balatoni Vasas
5:3 (3252-3146)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Kaposvári Közutasok–ZTK FMVas
2:6 (3183-3337)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Kaposvár.
Z. Csuti Hydrocomp–Aquaprofit NTSK
2:10
NB I-es sakkcsapatmérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC–Vác FC
3-4 (2-2)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC Angels–Videoton
7-0 (3-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–Dorog FC
0-0
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

(lendvai) kerékpározásról tartott
elõadást. A hivatalos programot
Vásárhelyi Tamás athéni beszámolója zárta.

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok javítását
vállalom SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

TEL.: 06-30/247-0700

– A bajnokság nagy része viszont hátra van. Jön a középszakasz erõs ellenfelek ellen...
– Így igaz. Ráadásul szerda,
szombat ritmusban. Nagy kérdés,
hogyan bírjuk. Egy egészen más
„kávéházban” kell helytállnunk, a
középszakasz teljesen más lesz,
mint az eddigi mérkõzések. Bízom magunkban, hogy eddigi
erényeinket csillogtatva jól szerepelünk majd. Ellenfeleink hoszszabb rotációval rendelkeznek,
kemény ellenfelekkel szemben
kell bizonyítanunk. A csapat felkészülten várja az újabb kihívásokat. Egészséges önbizalommal
kell pályára lépnünk, az eddigi
szereplésünkbõl erõt meríteni. Ha
már idáig eljutottunk, jó lenne érmet szerezni. Tisztában vagyunk
vele, hogy ezért sokat kell tennünk. Nagyon fontos lesz, miként
tudunk regenerálódni a mérkõzések után, s a sérülések elkerülik-e
a csapatot.
– Nagyon csalódott lenne, ha
nem érnének oda a dobogóra?
– Egy kicsit csalódott lennék,
de nem olyan nagyon. Bár az idei
szezonban mutatott eddigi teljesítményünk, és remélhetõen a folytatás is, megérdemelne egy érmet.
Erõn felül teljesítettünk, az elmúlt
évek eredményeit messze felülmúltuk.

TOVÁBBRA IS
A 4. HELYEN
 Folytatódott a kuparendszerben lebonyolításra kerülõ NB
II-es férfi röplabdabajnokság.

kadett korosztályú nõk részére
nemzetközi birkózóversenyt. A 60
Ezúttal a ZTE RK volt a házikilós súlycsoportban Csapa Krisz- gazda, az ellenfelek Gyõrbõl és
tina (ZBSE) az ötödik helyet sze- Szegedrõl érkeztek.
rezte meg.
ZTE RK–SZESE Gyõr
***
Pilismaróton rangsorverseny
3:2 (11, –16, 22, –21, 13)
keretében kötöttfogásban a serdülõ fiúk vetélkedtek egymással. A
SZTE EHÖK SE–ZTE RK
192 sportolót felvonultató erõs me3:2 (–27, 16, –20, 17, 8).
zõnyben Bartáky Marcell, a ZBSE
A ZTE RK megõrizte 4. helyét a
sportolója bronzérmet szerzett.
tabellán.
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Közérdekû

• Gyógynövény alapanyagú készítmények • Biotermékek •
Reformélelmiszerek • Diabetikus, glutén- és laktózmentes
alapanyagok, lisztek • Vitaminok • Étrendkiegészítõk •
Szálas és filteres teák • Gyógyvizek • Természetes kozmetikumok • Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.
Tájékoztatás, szaktanácsadás!

E-mail: alpin002@t-online.hu

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

BELVÁROSBAN

50 m2-es
HELYISÉG
TÁROLÁS, RAKTÁROZÁS
CÉLJÁRA KIADÓ.

PARKOLÁSI

LEHETÕSÉG

INGYENES.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/851-7843



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
•
•
•

kipufogó-gyorsszerviz
sérült és korrodált autók javítása
alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON, 1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ, Hegyi u. 17. Tel.: 30/9373-638

ZALASZENTIVÁNHOZ TARTOZÓ KISFALUD-HEGYEN HEGYI PINCE
GONDOZOTT TERÜLETTEL ELADÓ. ÉRDEKLÕDNI A 30/517-3189 TELEFONSZÁMON LEHET.

