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VÁLLALKOZÓI RÉSZVÉTELRE IS SZÁMÍTANAK
z

PÁLYÁZAT VÁROSREHABILITÁCIÓRA z MEGÚJUL A VÁSÁRCSARNOK
HOMLOKZATA z AZ EGYKORI VIRÁGUDVAR TELKÉN KERESKEDELMI ÉPÜLET LESZ
z HÚSZ BELVÁROSI ÜZLET KIRAKATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA 51 MILLIÓT SZÁNNAK

 A nyugat-dunántúli megyei jogú városok részére funkcióbõvítõ
városrehabilitációs pályázatot írt ki februárban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A pályázat hasonló a 2008-ban kiírt városfejlesztési projekthez, a kiindulási alap továbbra is a már elfogadott integrált városfejlesztési stratégia. Az akkori kiírásra elkészítették a
kettes ütem projektjeit, és azokról döntés is született.
Ennek eredményeként a tehermentesítõ út II-es üteme, a Virágudvar megépítése, a Városfejlesztõ
Zrt. által indított Sütõ utcai beruházás, a Kazinczy tér átépítése valamint az Arany Bárány Szálló mellé
tervezett vállalkozói kereskedelmi
létesítmény került be a programba.
Az akkori szabályok szerint a 800
milliós támogatáshoz 60 százalékos maximális támogatásintenzitás
mellett lehetett hozzájutni. A program teljes költsége mintegy 1,2 mil-

liárd forint volt. A mostani kiírás
annyiban különbözik a korábbitól,
hogy csak 100 százalékos támogatású programot lehet benyújtani, a
támogatás összege pedig legfeljebb 725 millió forint lehet.
A pályázatot – a projektjavaslat
elsõ változatát – egyébként már
március 21-én benyújtotta az önkormányzat, ennek részleteirõl az
elmúlt heti közgyûlésen döntöttek a
képviselõk. A program fõ gondolata
továbbra is a történelmi városmag

mesterséges kettéosztottságának
az enyhítése, vagyis Zalaegerszeg
fõtere, a Kazinczy tér egykori gazdag közösségi és gazdasági funkcióinak visszaadása és a közlekedés visszaszorítása. Ennek érdekében épült meg a tehermentesítõ
út elsõ üteme a Vágóhíd utcáig, és
a mostani pályázat segítségével
szeretnék végigvinni a Kiskondás
vendéglõig. Az eredeti tervekben
szerepelt a Kazinczy tér átalakítása, ez azonban az elérhetõ források miatt és a város teherviselõ képességére tekintettel nem valósul
meg.
Vállalkozói közremûködésre a
mostani kiírás szerint is számít a város, legalább a támogatás összegének 10 százalékos mértékéig. „A

gazdasági helyzet ma nem kedvez
a magánberuházásoknak, részben
a piaci kereslet, részben a pénzügyi
helyzet miatt. Ezért megpróbáltunk
olyan konstrukciót kitalálni, amely a
vállalkozók számára sem jelent kiadást, ugyanakkor látványosan és
hasznosan járul hozzá az akcióterület megújulásához” – olvasható az
elõterjesztésben. Ezért a második
programelem egy portálprogram
lesz, melynek keretében megújulnak a Kazinczy tér és a Kossuth
Lajos utcának a Kisfaludy utcáig
tartó szakaszán lévõ belvárosi üzletek kirakatai. A program húsz üzletet érint, a felújításokat nettó 51 millió forintra becsülik (100 százalékos
támogatás mellett).
(Folytatás a 2. oldalon.)

JAPÁN–MAGYAR BARÁTSÁG FELÚJÍTÁS KV ITÜNTETÉSEKRÕL DÖNTÖTTEK

TAVASZÜNNEP VADCSERESZNYEFA-ÜLTETÉSSEL

 Bár termést nem hoz, mégis a gyümölcsözõ japán–magyar
kulturális kapcsolatot szimbolizálja az a vadcseresznyefa, melyet a közelmúltban ültettek a Hevesi Sándor Színház elõtti
térre. Az ünnepségre a japán Szakura, vagyis tavaszünnep alkalmából került sor.
– pet –
Az ötlet Pinczés Istvántól, a Griff Bábszínház igazgatójától
származik, aki évtizedek óta jó kapcsolatot ápol a szigetországgal, különösen Tojama megyével. A zalaegerszegi japán–magyar tavaszünnepen mindenekelõtt zászlófelvonásra került sor:
a tér egyik üresen álló zászlórúdjára a város címeres lobogója
került, jelezve, hogy a Hevesi-színház és a bábszínház fenntartója immár a megyeszékhelyi önkormányzat.
(Folytatás a 3. oldalon.)

 Átmenetileg zárva tart a Belvárosi-iskola Petõfi Székhelyiskolájának tornaterme és sportszobája. Az önkormányzat nemrégiben nyert pályázatot az iskolai és utánpótlássport-infrastruktúra fejlesztése projekten.
– pet –

A központi büdzsébõl származó összeget önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kell fordítani.
Mivel a Petõfi-iskola testnevelés tagozata tavaly ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját, a város
úgy döntött, hogy pályáznak, s az
összeget az intézmény tornatermének felújítására fordítják.
(Folytatás a 2. oldalon.)

ÁROSSTRATÉGIAI KÉRDÉSEK A KÖZGYÛLÉS ELÕTT

 A zalaegerszegi közgyûlés zárt ülésen döntött arról, hogy a város
posztumusz díszpolgári címét az idei évben Závodszky István, a Nemzetõrség egykori zalai parancsnoka kapja, míg a Pro Urbe díjat Vajda
Lászlóné, a Zrínyi-gimnázium nyugalmazott tanára és Bita József, a
ZTE volt labdarúgója veheti át a májusi ünnepi közgyûlésen – tájékoztatta a sajtó képviselõit a testületi ülést követõen Gyutai Csaba.
A polgármester városstratégiai
szempontból három témát emelt
ki: a Nyugat-Pannon Jármûipari és
Mechatronikai Központ nyertes
felsõoktatási pályázatát, a városrehabilitációs projektet és a
közlekedési rendszer fejlesztésérõl szóló pályázatot. Ez utóbbinál
jelezte: az intermodális csomópont
pályázat összköltsége mintegy
342 millió forint, az elõváros-rend-

TOP-KER KFT.
TEL./FAX: 92/315-642 • 30/864-6452
VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.
MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS PAPÍR
FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,
LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PET-PALACKOT
KUPAKKAL, ÜVEGET, HÁZTARTÁSI FLAKONT,
HASZNÁLT ÉTOLAJAT, TETRA PAKOT.
KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. • Nyitva: H–P: 8–16, Szo.: 8–14 óráig

szerek vizsgálatára 261 millió forint támogatást nyert a város. Elmondta még: a Kosztolányi Téri
Óvoda felújítására, a Városi Sportcsarnokban nagy mûfüves pályára, illetve Botfán egy kisebb méretûre is pályázatot nyújtott be az
önkormányzat.
Támogatta a közgyûlés dr. Farkas Tibor alezredes zalaegerszegi
rendõrkapitányi kinevezését, és azt

a telekátalakítást, a Fenyõ utca bõvítésével, amellyel a volt ALUGÉPtelephely, az ott mûködõ, többségében gépipari cégek könynyebben
megközelíthetõek lesznek.
Balaicz Zoltán alpolgármester
kiemelte: több intézmény alapító
okiratát hagyták jóvá, és elfogadták a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendõ használati és vagyonkezelési szerzõdést.
Dr. Kovács Gábor jegyzõ elmondta: elfogadták a közösségi
együttélés szabályairól, valamint a
közterületek használatáról szóló
rendeleteket. A közgyûlés rendeletet alkotott továbbá a településképi
bejelentési eljárás lefolytatásáról.
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Közélet

PILLANATOK A ’70-ES ÉVEKBÕL ELHUNYT SZALAI ANNAMÁRIA

A ZÁÉV szakemberei bemutatják Bondor József építésügyi
és városfejlesztési miniszternek (1968–1977) és kíséretének
az úgynevezett outinord (alagútzsalus) építési technológiát,
amellyel Zalaegerszeg lakótelepei – így a képen látható
landorhegyi lakótelep is – készültek. Az eljárás neve a technológiát kifejlesztõ francia cég nevébõl származik, lényege,
hogy szintenként kizsaluzzák az épületet, kiöntik betonnal,
majd a zsalut egy szinttel feljebb csúsztatják, s így folytatják
tovább a ház építését. Városunkban nem készültek panellakások.
(A kép a Göcseji Múzeum tulajdona. Az intézmény idõszaki
kiállítótermében április 17-én, 16.30 órakor nyílik meg az Így
éltünk a 70-es években címû kiállítás.)

Mély fájdalommal értesültünk a szomorú hírrõl, hogy hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Szalai Annamária, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke.
Szalai Annamária Zalaegerszegen született, és noha munkája Budapesthez kötötte, mindig szívesen látogatott haza, igazi lokálpatriótaként mindenben igyekezett támogatni szeretett városát.
1982-ben a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán
tanítói, 1990-ben az ELTE BTK-n népmûvelõ diplomát szerzett, de
fontosnak tartva tudása folyamatos bõvítését, emellett a Pénzügyi és
Számviteli Fõiskolán szakközgazda képesítést nyert, 2000-tõl pedig
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem doktori iskolájának hallgatója volt.
1982 és 1984 között a zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskolában tanított, majd egy esztendeig újságíróként dolgozott a Zalai Hírlapnál. 1985–1997-ig a Zala Megyei Moziüzemi Vállalatnál, illetve
jogutódjánál filmforgalmazói, filmiroda-vezetõi feladatokat látott el.
1997-tõl öt évig a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem igazgatója
volt.
A FIDESZ zalaegerszegi csoportjának alapító tagjaként 1994 és
1998 között önkormányzati képviselõként tevékenykedett, a szociális bizottság elnökeként meghatározó szerepe volt a város korszerû egészségügyi intézményrendszerének kialakításában. Egy
cikluson keresztül tagja volt a Zala Megyei Közgyûlésnek,
1998–2004-ig pedig országgyûlési képviselõként kitartó munkájának köszönhetõen több milliárd forintnyi forrás megszerzésével segítette megyénk és városunk fejlõdését. Közben a Kodolányi János
Fõiskola kommunikáció tanszékén is oktatott. 2004-ben és 2008ban az Országos Rádió és Televízió Testület tagja, 2010-ben pedig
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve a Médiatanács elnöke lett.

Számos érdeme mellett Zalaegerszeg sokat köszönhet neki az
ART Mozi megalapításában, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
országosan is jegyzett kulturális intézménnyé válásában és a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért
Közalapítvány létrejöttében is.
Mindezek elismeréseként 2007ben Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetést vehetett át. A jó ügyet mindig
támogató elkötelezettségére és a
város iránti szeretetére jellemzõ,
hogy a díjjal járó összeget a Zalaegerszegi Ferences Templomért és
Kolostorért Alapítványnak ajánlotta fel.
Távozásával mindannyian sokat vesztettünk – egy nagy szaktudású vezetõt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács,
Zalaegerszeg egy hittel és szívvel városunkat segítõ, szeretett leányát,
egy különös értékû, becses tagját a magyar társadalom. A család fájdalmát pedig bizonyára elképzelni sem tudjuk, mégis, mindannyian,
akik ismerhettük és tiszteltük Szalai Annamáriát, osztozunk benne.
Nélküle ismét kevesebbek lettünk, s ha testi valóját már csak hiánya
által érzékelhetjük is, érezzük mindennapi jelenlétét az örök, ércnél maradandóbb emlékül hagyott, várost gazdagító értékekre gondolva.
Szalai Annamáriát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Városunk közössége nevében tisztelettel, hálával, nagyrabecsüléssel, de fájdalmas, megtört szívvel búcsúzik Tõle:
Gyutai Csaba
polgármester

FELÚJÍTÁS NE IJEDJ MEG A VERSTÕL!

MEGÚJUL A PETÕFI-ISKOLA TORNATERME KÖLTÉSZET NAPI PROGRAMOK JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJÁN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Makovecz Tamás, az iskola
igazgatója érdeklõdésünkre elmondta: a pályázat tulajdonképpen az egész sportkomplexumot
célozza, hiszen a tornatermen kívül a sportszoba (vagy ahogy õk
hívják kistornaterem) és a szertár
is megújul, sõt új sportszerek vásárlására is lesz lehetõség.
– A tornaterem új, úgynevezett
sportburkolatot kap, ennek a munkálatai kezdõdtek el a tavaszi szü-

napadokkal, zsámolyokkal, labdákkal, karikákkal és egyéb sportszerekkel találkozhatnak a gyerekek.
A munkálatok várhatóan június
közepéig tartanak. A tornaórák
persze nem maradnak el. A hátralévõ iskolai idõben a szabadtéri
mûfüves pályáján, illetve a Béke ligetben kerül sor az órákra. Rossz
idõ esetén pedig akár az aulában
és a lépcsõsorokon is végezhetõk
különféle gyakorlatok.

 Száznyolc évvel ezelõtt, április 11-én született József Attila,
akinek költészete forradalmat jelentett a magyar irodalomban.
Születésnapja 1964 óta a magyar költészet napja.
Az alkalomból Verselj kedvedre
címmel szerveztek irodalmi kávéházat középiskolásoknak a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az intézmény a költészet
napján tulajdonképpen átadta a
zsinagógát a diákoknak, akik elszavalhatták kedvenc versüket, illetve a város gimnáziumaiból álló
csapatok játékos irodalmi vetélkedõn is részt vehettek.
A kötetlen programot Madák
Zsuzsanna, a Hevesi Sándor
Színház dramaturgja nyitotta
meg. Beszédében a költészet furcsa helyzetére hívta fel a figyelmet. Mint mondta, egyrészt jó a
helyzet, hiszen rengeteg helyen
jelenhetnek meg manapság ver-

író azt tanította, hogy a nagy költõk nagy verseitõl nem kell megijedni, inkább „fogyasztani" kell
õket. Nem szabad ugyanis a kölsek, elég, ha csak a különbözõ tõket túlságosan tisztelni, inkább
közösségi
portálokra
vagy
videómegosztókra gondolunk. Ebbõl is látszik, hogy a költészetre
még most is van igény, mert az
embereknek õsidõktõl fogva fontos, hogy örömüket és bánatukat
versekbe foglalják.
Ugyanakkor nehéz ügy is a költészet, mert sajnos még manapság is megijedünk legnagyobb lírikusaink neveinek hallatán. Tiszteljük õket, emiatt pedig óhatatlanul létrejön egy határvonal a szerzõ és a befogadó között. Úgy
érezzük, hogy kicsik vagyunk hozzájuk.
A dramaturgnak egyetemi évei
alatt ezzel szemben Spiró György

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ OKTATÁSÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY 2012-ES TEVÉKENYSÉGÉRÕL
A

net elõtt. Korszerûsödik továbbá a
tornatermek és a szertár világítási
rendszere, ezenkívül festésre is
sor kerül – tájékoztatott az igazgató. Hozzátette: a beruházás teljes
összege 24 millió forint, ebbõl a
több mint 4 és fél millió forintos önrészt az önkormányzat biztosította. A projekt részeként eszközbeszerzésre is sor kerül: õsztõl új tor-

Makovecz Tamás azt is elárulta, hogy önkormányzati támogatással a tavaly elkészült mûfüves
pályájuk most palánkot kap. Az
intézmény gazdasági bejárata
mellett pedig új parkolóhelyek létesültek a gázfogadó állomás helyén. A tíz autót befogadó új parkolót az iskola dolgozói használhatják.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Kuratóriu-

KERTVÁROSBAN
1+2 FÉLSZOBÁS

KERTVÁROSBAN
KÉTSZOBÁS,

LAKÁS
ELADÓ.

KÖZPONTI FÛTÉSES
LAKÁS
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/298-7379

ÉRDEKLÕDNI:
92/315-215
TELEFONSZÁMON.

TULAJDONOSTÓL

ma 2013. március 29-i ülésén fogadta el egyhangúlag a 2012-es évrõl szóló közhasznú jelentést.
Szervezetünk fõ célja, hogy minden tõle telhetõ anyagi és szellemi segítséget megadjon a Zalaegerszegen mûködõ felsõoktatási intézmények fejlesztéséhez.

meg kell tanulni közelkerülni hozzájuk, annál is inkább, mert bizony a legnagyobbak is írtak
rossz verseket. A diákoknak azt
tanácsolta: ne áhítattal közelítsenek a versek felé, hanem õszinte
kíváncsisággal.
Az irodalmi kávéház szavalatokkal és vetélkedõvel folytatódott, melyen a város gimnáziumaiból verbuválódott öt csapat
vett részt. A játékos délután moderátora Katona Kornél színmûvész volt.
Április 11-én több más helyszínen is megemlékeztek a költészet
napjáról. A Dózsa ligeti Wass Albert-szobornál a Zalai Magyar
Nemzeti Szövetség és a Rákóczi
Szövetség Zalaegerszegi Szervezete tartott ünnepséget. József Attila születésnapján Szemes Béla
tanár, a Zala Megyei Kormányhivatal oktatási és hatósági referense mondott beszédet.
A délután folyamán a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban folytatódott a program, ahol az
Énekmondó Együttes Vers-elõ címû mûsorát tekinthették meg az
érdeklõdõk. A zenés mûsor elõtt
Péntek Imre költõ köszöntötte az
egybegyûlteket.

A Közalapítvány törzstõkéje 500 E Ft. A Közalapítvány a 2012.
évben mûködési kiadásainak fedezetére Zalaegerszeg Megyei Jogú
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NÉGYZETMÉTERES ÉPÜLETRÉSZ (KÉPÜNKÖN BALRÓL)

Város Önkormányzatától 58.000 E Ft, gazdálkodó szervezetektõl
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7.150 E Ft, magánszemélyektõl 248 E Ft támogatást kapott. Az

VIZESBLOKKAL, JÓ MEGKÖZELÍTHETÕSÉGGEL,

SZJA 1%-ából kapott támogatás összege 118 E Ft. A kiadások kö-

FÕÚT KÖZVETLEN KÖZELÉBEN KIADÓ.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A vállalkozói közremûködés
biztosításához, még további projektre van szükség, ez az elem a
Vásárcsarnok melletti egykori Virágudvar telkén megépülõ kereskedelmi épület lesz, amelynek 50
milliós nettó bekerülési költségéhez 25 millióval járul hozzá a
program.
Ugyancsak csekély összegû tá-

tetése 37.015 E Ft-tal, közös fõiskolai diáknapok, gólyabálok támo-

mogatásnak minõsül majd a Vásárcsarnok tetõszerkezetének, homlokzatának, nyílászáróinak felújítása. Ez mintegy 50 milliós beruházást jelent. A program eleme még a
Dísz tér teljes felújítása, a déli oldalon, illetve a Tudomány és Technika
Háza elõtt megszûnik a közlekedés.
Megépül a polgármesteri hivatal
elõtti tér is, egységes arculatot kap
a városközpont.

BEJÁRATTAL SZABADTÉRI TÁROLÓHELLYEL,

zött szerepel a zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzés mûködgatása, valamint ösztöndíjasok támogatása 995 E Ft-tal és PhDhallgatók, konferenciák, rendezvények szervezésének támogatása
2061 E Ft-tal. A támogatásokat ezúton is nagyon köszönjük! A közhasznú jelentés bárki számára megtekinthetõ a Zalaegerszeg Felsõ-

Akár két bérlõ
részére is.
Az épület elõtti
parkoló
szabadon
használható.

fokú Oktatásáért Közalapítvány székhelyén (Polgármesteri Hivatal,
Kossuth L. u. 17–19., negyedik emelet, 423-as szoba), vagy a közalapítvány honlapján: www.zfok.zalaegerszeg.hu.

ÉRDEKLÕDNI LEHET A SPORT UTCA 2. SZÁM ALATT
A SALVO BÚTORÁRUHÁZBAN.
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Aktuális

ÉRDEKES FOGLALKOZÁSÚ NÕK A GYÜLEKEZETI ÉNEK SZOLGÁLATÁBAN

IGAZSÁGÜGYI ORVOS SZAKÉRTÕ A MUNKÁJA
 Érdekes foglalkozású és életû nõket kíván bemutatni a tagságnak most indított sorozatával a Zalai Nõk Egyesülete. Elsõ alkalommal dr. Teleky Noémi sebész, igazságügyi orvos szakértõ volt
a vendég, aki munkájáról beszélt.
– B. K. –
Sugárzó nõiességét látva nehéz
elhinni, hogy munkájának egyik
kedvelt része, amikor halottszemlén
kell részt vennie. Nagy kihívást és
még nagyobb felelõsséget jelent,
amit ilyenkor el kell döntenie, idegen vagy önkezûség vetett véget az
adott életnek.
– Nagyon érdekes, bár a laikusoknak bizzarnak tûnõ feladat ez –
mondta a doktornõ, s hozzátette,
Zalában, szerencsére nem gyakoriak az ilyen esetek, azért néhány
különlegességgel neki is volt már
dolga. – Meg kell oldanom az esetet, jól körül kell nézni, és vannak
biztos nyomok, csak észre kell venni. Van, amikor ez elsõre nem sikerül, csak utólag tûnik fel valami fontos részlet. Ha vaklárma, amit gondolok, az esetleg hetekig tartó felesleges munkát jelent a rendõröknek. Ha viszont nem veszek észre
fontos nyomot, megúszhatja a bûnös. Volt már olyan, amikor bal-

esetnek látszó esetrõl végül sikerült
kideríteni, hogy idegenkezûség is
volt benne, el is kapták a tettest.
Ezért érdemes ezt a munkát csinálni. Természetesen megviselnek a
halálesetek, ahogy annak idején a
mûtõben is, ha nem jól sikerült valami.
A doktornõ beszélt még azokról
a problémákról, melyek a munkájában és fõként az utánpótlás-nevelésben jelentkezik. Nem túl jóra értékelte a jelenlegi továbbképzési
rendszert, és a legnagyobb baj az
alapos szaktekintélyek hiánya, akiktõl a gyakorlatban lehetne tanulni.
De a fiatalok részérõl nincs is túl
nagy érdeklõdés a szakma iránt.
Természetesen a beszélgetés
fûszerezve volt olyan sztorikkal,
melyek arra utaltak, hogy nõként
hogyan kellett kivívni a helyet a sebészek között az egyetemen, késõbb a mûtõben, majd a rendõrök
világában. Mindezt összeegyeztetni
a házassággal, gyerekneveléssel, s
a nõi fizikális habitussal.

ORGONASZENTELÉS A ZALAEGERSZEGI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

 Orgonát szenteltek vasárnap a zalaegerszegi református templomban. Az újonnan épült hangszer az orgonaszentelõ istentiszteleten szólalt meg elõször, melyen Somogyi-Tóth Dániel orgonamûvész adott rövid ünnepi koncertet.
– AL –
Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében azt hangsúlyozta, ahogy az ige, úgy az új orgona Isten magasztalására szólítja fel a gyülekezetet.
Szakál Péter, az Õrségi Református Egyházkerület esperese Isten áldását kérte a gyülekezetre
és az új orgonára, mely a gyülekezeti ének szolgálatában áll.
Somogyi-Tóth Dániel orgonamûvész-karmester, a Kodály Filharmónia Debrecen igazgatója,
mûvészeti vezetõje örömét fejezte
ki, hogy a helyi református gyülekezet életének nagy eseményén
adhat a koncertet. Mint mondta, az
új orgona szépen szól, melynek
megépítése mások mellett Békés
Balázs orgonaépítõ mester valamint Ágoston István belsõépítész
munkáját dicséri.
Török Zoltán, a Zalaegerszegi

Református Egyházközség lelkésze a koncertet követõen ismertette az építés történetét. Elmondta,
a presbitérium jegyzõkönyvébe
1942-ben azt jegyezték fel, hogy
az orgona építésére még néhány
évet várni kell. Ebbõl néhány évtized lett, hiszen az Ausztriában
használtan vásárolt, elsõ pneumatikus orgonát 1996-ban állították
szolgálatba. 2011-ben a presbitérium úgy döntött, hogy a teljes felújítás helyett inkább újat vásárolnak dr. Dóra János presbiter és
Lõrincz Tamás támogató kezdeményezésére. A több tízmillió forint értékû új orgonát Farkas Rozália hagyatékából, a hívek adományaiból, Zalaegerszeg önkormányzata, a Nemzeti Erõforrások
Minisztériuma és az Õrségi Református Egyházmegye támogatásából vásárolták meg. A régi orgona
az adományozó kérésére szülõfalujába, Becsvölgye templomába
került. A mechanikus fujtatással

mûködõ, 960 sípot tartalmazó orgonát a dunakeszi orgonaüzemben készítették el.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta, jó helyre került a város adománya, hiszen
a református templom nemcsak a

gyülekezet, az ige otthona, hanem fontos kulturális színtér. Éppen ezért a
csodálatos hangszert bemutató koncertek tovább
színesíthetik a város kulturális életét.
Dr. Gyimesi Endre úgy értékelt, hogy az új orgona
megépítésével ismét egy
közösen elhatározott cél
teljesült. Az országgyûlési képviselõ tolmácsolta
Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait; aki a
közeljövõben ellátogat
majd Zalaegerszegre. Elfoglaltsága miatt szintén
nem tudott eljönni Balog
Zoltán, az emberi erõforrások minisztere, református lelkész. Levelében
azt hangsúlyozta, hogy
az új hangszer a megújulás üzenetét hordozza.
Az orgonaszentelõ szentmise
végén Farkas Ferenc szobrászmûvész által készített plaketteket
ajándékoztak az új orgona építésében és beszerzésében közremûködõknek.

JAPÁN–MAGYAR BARÁTSÁG KÖZÖS KÉMÉNYEK HELYETT EGYEDIEK
TAVASZÜNNEP VADCSERESZNYEFA-ÜLTETÉSSEL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A közös kulturális kapcsolatok
jelképeként Koizumi Hirosi, a
Tojamai Mûvészeti és Kulturális
Szövetség elnöke, Gyutai Csaba
polgármester, Besenczi Árpád
színidirektor, Pinczés István bábszínház-igazgató, Szemes Péter a
Magyar–Japán Baráti Társaság
zalaegerszegi tagozatának elnöke
és Péntek Imre, a társaság tiszteletbeli elnöke cseresznyefát ültettek a tér egyik sarkába.
Gyutai Csaba elmondta: a
Szakura a japánok egyik legnagyobb ünnepe, mellyel a cseresznyevirágzást ünneplik szerte az
országban. A fa, és annak virága a
tisztaságot, egyszerûséget és
szépséget, illetve a megújuló természetet szimbolizálja. Az elõzõ
években hangsúlyossá vált a város, valamint Tojama megye közötti kulturális kapcsolat, és remélik, hogy a faültetés által tovább
erõsödik a baráti viszony.
Koizumi Hirosi háláját fejezte ki
a jeles japán nap zalaegerszegi
megünnepléséért. Mint fogalmazott: a közös program jó alkalmat
ad arra is, hogy megemlékezhessünk a szigetországot két évvel
ezelõtt sújtó, pusztító cunami áldozatairól.
A tavaszünnep a színház nézõtéri galériájában folytatódott, ahol
„Japán élet, japán viselet" címmel
nyílt tárlat Pinczés István gyûjteményébõl. A rendezõ 1981-ben találkozott elõször New Yorkban
Hirosival, akit késõbb akkori munkahelyére, a debreceni Csokonai
Színházba is meghívott. Azóta is
tartják a kapcsolatot, s Pinczés
többször járt a szigetországban is;
harminc éve gyûjti a japán kultúrához, mûvészethez és életmódhoz
kötõdõ relikviákat.
A kimonókból, kalligráfiákból,
fotográfiákból álló kiállítást Péntek
Imre költõ, a Pannon Tükör fõszerkesztõje nyitotta meg. Kiemelte: míg Magyarországon
örökké vita, hogy modern országot építsünk-e, vagy inkább a hagyományainkhoz ragaszkodjunk,
addig Japánban a két gondolkodás tökéletes egységet alkot. Bár
a japán kultúráról és mûvészetekrõl sajnos nem tudunk eleget,
mégis számos japán szó él a ma-

KÖZEL 16 MILLIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁS

 Április 8-án indult Zalaegerszegen az a beruházás, melynek nyomán a LÉSZ Kft. kezelésében lévõ házak közül 7 társasház 124 lakásában gyûjtõkémény-kiváltás történik. Július közepére ezen otthonokban a korábbi közös gyûjtõkéményt egyedi váltja fel.
Ezenfelül a városban további 9 társasház 331 lakásában történik
hasonló felújítás. A költségeket állami és önkormányzati támogatás, valamint a lakók átlagosan 30–33 százalékos önrésze fedezi. A
kivitelezést részben a LÉSZ Kft. saját építõipari részlege végzi.

– B. K.

gyar nyelvben; elég ha csak a gésára vagy a kimonóra gondolunk.
A különbözõ termékeken látható
Made in Japan felirat pedig minõség a garanciára. A tárlat betekintést ad a szépséges japán kultúrá-

ba, ízlésbe, illetve a kalligráfiák izgalmas világába.
A tavaszünnep a Griff Bábszínházban folytatódott, a Pannon Tükör japán mellékleteibõl összeállított irodalmi mûsorral.

Az 1960–1980 között beépített,
Zalaegerszegen jellemzõen termofor-kémények mára elavultak,
veszélyessé váltak, hangzott el a
sajtótájékoztatón. Szén-monoxidvisszaáramlás, dugulások, a beton
elemek porladása fordulhat elõ. A
problémák kezelésére egyedi elvezetõket építenek a régiek helyére. Ehhez a korábbi betonelemeket is bontani kell, az új elvezetõk
beépítés után pedig falazni. Mindez közel egyhetes fennakadást
okozhat az érintett lakásokban.

A beruházás az Új Széchenyiterv keretében 2011-ben meghirdetett pályázat segítségével valósul meg. Zalaegerszegre így közel
16 milliós állami támogatás jutott
a nevezett célra. Az önkormányzat pedig 12 plusz 32, azaz
összesen 44 millió forintos hozzájárulást tett az érintett 455 lakás
esetében.
Felvételünkön a Baross Gábor
utcában folyó munkálatokat tekintette meg Gyutai Csaba polgármester, Pais Kornél, a LÉSZ Kft.
ügyvezetõje és Gecse Péter önkormányzati képviselõ.
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ÍZ, AMI FELFOKOZ
NÁTRIUM-GLUTAMÁT ÉS A KÍNAI ÉTTEREM SZINDRÓMA
 Állítólag aki megkóstolja, azt nem hagyja érzéketlenül az
umami, a nátrium-glutamát íze. Az ázsiai gasztronómiában évszázadok óta használt ételízesítõ fogyasztása ugyanakkor túlérzékenységi reakciókat válthat ki. A tünetegyüttest kínai étterem
szindrómának nevezik, melyrõl egy zalai család gyermekének
kálváriája kapcsán jelent meg egy egészségügyi kiadvány, Láss a
felszín alá címmel a közelmúltban.
– Antal Lívia –
– Mi is az a nátriumglutamát? Vajon félnünk kell tõle? – kérdeztük dr. Gárdos Lászlót, a zalaegerszegi megyei kórház
gyermekosztályának vezetõ fõorvosát.
– Az umami, vagy nátriumglutamát az ötödik alapíz az édes,
a savanyú, a sós és a keserû mellett, amit képes érzékelni az emberi szervezet. Legalábbis Japánban, ahonnét származik, így tartják. Az elnevezés magyarul ízletességet jelent. A szigetországban
és Kínában évszázadok óta használják ezt a növényekbõl (algákból) kivont természetes ízfokozót,
anélkül, hogy veszélyesnek tartanák, éppen ezért meg kell különböztetnünk a modern élelmiszeriparban használt ízfokozóktól,
adalékanyagoktól és tartósítószerektõl.
– Egyesek mégis érzékenyebbek a nátrium-glutamátra.
Milyen tünetekkel jelentkezik?

– Általános gyengeség, rossz
közérzet, a bõr kipirulása lehetnek
a tünetei, de semmiképp sem kell
gondolni valami súlyos betegségre. Ez tulajdonképpen egy étel-intolerancia, amit bizonyos ételek elfogyasztása vált ki. Az immunrendszer azonban nem vesz részt
benne, ezért nem tekinthetõ allergiának. A kínai étterem szindróma
elnevezés pedig nyilvánvalóan abból ered, hogy a panaszok kínai
ételek fogyasztása után jelentkeztek, bár ezt az ételízesítõt félkész
és készételekben is használhatják. A tünetegyüttes elõfordulása
egyébiránt nem gyakori hazánkban; ami a zalai családdal történt,
nem kisebbítve ijedségüket, az a
jéghegy csúcsának nevezhetõ.
– Az élelmiszerbotrányok tanulságai azonban arra intenek,
nem árt az óvatosság az adalékanyagokkal szemben!
– Ez valóban így van. Az elmúlt
20–30 évben jelentek meg tömegével a tartósítószerek, állagjavítók, ételszínezékek és más ada-

Dr. Gárdos László

lékanyagok, melyek jelentõs részével az emberi szervezet korábban, évszázadokkal, évtizedekkel
ezelõtt nem találkozott. A legújabb
kutatások azt mutatják, hogy a
génállományra igenis hatással van
a környezet. Az epigenetika legújabb eredményei alapján egy kis
túlzással azt mondhatjuk, hogy a
gének „emlékezhetnek” arra a táplálékra, amit szépapáink fogyasztottak. Példának okáért, arra az
igazi falusi sonkára, amit száz évvel ezelõtt ettek húsvétkor, és nem
a mai gyorsérlelésûre. Az adalékanyagokkal terhelt mai ételekre
azonban nem „emlékezhetnek”,

A SZÍNEK ÜZENETE
MIT JELENT A PIROS, KÉK, SÁRGA, FEKETE?

 Ha nagy sokára is, most már beköszönt a tavasz, simogató me- hagyomány még ma is jobban él.
legével, színpompájával. Amíg erre várunk, felkerestünk egy
Miközben csodálkozva láttuk
„színszakértõt”, avasson be minket néhány titokba.
mondjuk Hévízen a babarózsaszínbe és világoskékbe öltözött
– B. K. –
isteni akarat érvényesülését, vala- külföldi nyugdíjas nõket. Ezen a
mint a külsõ-belsõ kommunikációt téren jó irányú változás történt. Te– A színskála a bennünk élõ szi- segíti. A lila a szolgálat, az elfoga- hát, ha valaki 60–70 felett is szevárvány – kezdte mondandóját dás és a változás megtestesítõje. A retne színesebb ruhában járni, ma
Fehérné Pais Mária Aura – Soma fehér pedig a teljességet jelenti. inkább megteheti. Általában élekonzulens. – Minden színnek van Ahogy a fekete a rejtõzködést, a tünk során vannak korszakaink,
egy hullámhossza, rezgésszáma,
amikor bizonyos színek dominálmely hatássál van ránk. Aktuális
nak az öltözködésünkben.
testi-lelki állapotunk alapján az
– A feketére azt is mondják,
adott színre fogékonyak vagy éphogy az elegancia színe.
pen elutasítóak vagyunk. Egyéb– Ezt a nézetet fõleg az üzleti
ként mindkét reakció jelzés értékû.
világ hozta magával, ahol szintén
Az elõbbi esetében könnyebb könem cél felfedni a legbelsõ szánrülvenni magunkat az adott színnel.
dékokat, tehát inkább rejtõzködést
Aki tudatosabban él, az tudja, hogy
jelez. Nem a feketétõl lesz valaki
az elutasítás is jelzés, tehát foglalelegáns.
koznia kell az adott színnel valami– Hajszín?
lyen okból. Példa erre, hogy az ön– Többet számít, mint a ruha,
bizalomhiányos emberek nem szemivel ezt állandóan „viseljük”. Ha
retik a sárga színt, pedig ez éppen
valaki a most divatos nagyon élénk
erõsítené õket ezen a területen.
színûre festeti a haját, az jól gonVagy a piros szín az aktivitás jele.
dolja meg, hogy ez tényleg õt fejezi
Az izgõ-mozgók inkább hordják ezt
ki és nem a pillanatnyi hangulatát.
a színt, aki lassabb életvitelû, elutaA hajviseletben is érezhetõ, hogy
Fehérné Pais Mária Aura
sítja. Testünkben energiafelvevõ
az egyéniesedés korában (Vízönhelyek, csakrák találhatók, melyek „nem akarom megmutatni” magam tõ) vagyunk. Néhány évtizede, aki
a szivárvány színeinek felelnek állapotot tükrözi. Ezért van szinte kilógott a sorból a megjelenésével,
meg. Ezek mindegyikéhez adott minden kamasznak fekete ruhás azt nagyon megszólták. Mini korszervek tartoznak. Tehát bizonyos korszaka, és a gyászoló is ezt a vi- szakban csak minit lehetett hordaszínek kedvelése vagy elutasítása lág elõl elbújást mutatja öltözéké- ni. Most jobban el lehet térni, a dia szervek állapotára is utal. Gyó- vel. Egyébként a szürke szín is ha- vat is megengedi a sokféleséget.
gyító jelleggel használják is ezt pél- sonló jelentésû. Vagy nem akarok Jobban tudnak az emberek válaszdául a gyógylámpáknál.
tudatosan megmutatni valamit, tani, mert a mentalitás is most arra
– Melyek a színek legfõbb vagy én magam sem vagyok pon- hajlik, hogy választani akarnak,
üzenetei?
tosan tisztában a dolgokkal. Persze nem csak elõírást követni.
– A vörös az aktivitás, az apai, egy-egy ruhadarab színe alapján
– Milyen legyen a lakásunk
szembesítõ szeretet jelképe. Az ne vonjunk le következtetést, hi- színe?
anyai, áldozatos szeretet színe a szen tetszhetett annak szabása,
– A vörös izgató, vérnyomásrózsaszín, mely a vörös fényteli anyaga is a viselõjének.
emelõ, aki tehát nyugalomra vágyik
vátozata. Habár a rózsaszínt divat– Évszakok, életkorok szerint az otthonában ne ezt válassza, anba hozták a férfiak számára is, hoz- változik a ruhák színe?
nak javaslom a kéket. De a szabály,
zájuk valójában ez a szín nem illik,
– Tél, a természet halála szin- hogy olyan legyen a lakás, ahol jól
az igazán férfias férfit taszítja is – tén egy gyászidõszak, gyakori a érezzük magunkat. Ha nem ezt
jegyzi meg. – A narancs az élet- sötétebb viselet, mely praktikus is, érezzük, találjuk ki, min lehet válöröm színe, energetikailag a barna hiszen a kevés napfényt magába toztatni. Nem kell minden színnek
is ugyanezt jelenti. A citromsárga szívja. Nyáron ennek a fordítottja ugyanolyan mértékben elõfordulni,
az önérvényesítés, az ego képvise- igaz. Magyarországon az idõsebb néha egy komplementer kiegészítõ
lõje. A zöld a megnyugvás, a belsõ korosztály sokáig csak sötét szí- csodát tesz, például egy jól elhelyebéke, a harmónia színe. A kék az nekben járhatott, s vidéken ez a zett piros tál a zöld falú szobában.

ezért válthatnak ki intoleranciát, illetve komolyabb betegségek hátterében is állhatnak.
S ez okból vélhetjük azt is,
hogy az elmúlt évtizedekben elfogyasztott adalékanyagok egészségügyi hatásait csak a jövõben
tapasztaljuk majd meg. De van,
amit már most érzékelünk. Ez például a Crohn-betegség (regionális
bélgyulladás), ami 30–40 évvel ezelõtt alig fordult elõ a gyermekeknél, de ide sorolható az atópiás
ekcéma is. Érdekes módon a
Crohn-betegség azokban az országokban, ahol nem fogyasztanak ilyen túlzott mértékben feldolgozott élelmiszereket, szinte nem
jellemzõ. De ha egy afrikai család
Londonba költözik, a gyerekeknél
már jelentkezhet a baj. Ezért gondoljuk azt, hogy ez a betegség civilizációs környezeti ártalomnak
tudható be.
– Gyermekgyógyászként mit
javasol, milyen ételeket fogyaszszunk?
– Vissza kell térnünk az eredeti
alapanyagokhoz és az azokból készített ételekhez. Vásároljunk
zöldséget, gyümölcsöt, húst, tejet,
tojást a környékbeli kistermelõktõl.
A készételekkel az is a baj, hogy
magányossá tesz, hiszen mindenki külön-külön elfogyasztja a maga
pizzaszeletét vagy hamburgerét a
tévé, számítógép elõtt ülve. Ezért
is kellene újból idõt szentelni egymásra, a közös fõzésre, a meghitt
családi vacsorákra, hétvégi ebédekre. Minden évben nagy érdeklõdés mellett rendezzük meg a koraszülött PIC-NIK-et. Idén ezt a témát választottuk rendezvényünknek, melynek egyik vendége éppen egy neves zalai szakács,
gasztronómus lesz.

A BORKULTÚRÁÉRT
ZALAEGERSZEG IS CSATLAKOZOTT A KLASZTERHEZ

 Az egerszegi közgyûlés támogatta, hogy a város együttmûködési megállapodást írjon alá a Zala Megyei Borturisztikai
Klaszterrel, és ezáltal csatlakozzon hozzá.
A borturisztikai klaszter létrehozásának gondolata 2012 tavaszán
született meg, néhány zalai gasztronómiai és borászati szakember
fejében. Pál János szervezõmunkájának köszönhetõen múlt év
õsszel kilenc taggal megalakult a
klaszter. Célja, hogy Zala megyét
borturisztikai és gasztronómiai
szempontból országosan és nemzetközi szinten is megismertesse,
ehhez kapcsolódóan felhívja a figyelmet a vidék hagyományõrzõ
tradícióira, valamint a zalai és a
göcseji táj szépségeire.
Ezekre alapozva tervezik Zalaegerszegrõl kiinduló komplex turisztikai ajánlatok, programcsomagok kidolgozását, amelyek a környékre látogató turisták számára
vonzóak lehetnek, és a vendégéjszakák számának növelését is
szolgálják. A klaszter kezdeményezése nagymértékben hozzájárulhat a megye és a város turisztikai népszerûsítéséhez, a környék
imázsának kialakításához, a vonzerõ növeléséhez. A borturisztikai

klaszter tevékenysége és céljai
nagymértékben találkoznak Zalaegerszeg önkormányzatának azzal a törekvésével, hogy a turizmust az elkövetkezendõ idõszakban kiemelt gazdasági ágazatként
kezelje.

BELVÁROSI

KERTVÁROSBAN
EGYSZOBÁS, KÖZPONTI

TÁRSASHÁZBAN
KÖZÖS HELYISÉGEK
KIADÓK.

PARKOLÁS

INGYENES.

ÉRDEKLÕDNI:
92/315-215
TELEFONSZÁMON.

FÛTÉSES LAKÁS
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ.

ÉRDEKLÕDNI:
92/315-215
TELEFONSZÁMON.
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Kultúra

NE HÓDOLJ BE, INKÁBB JÁTSSZD KI!
VÍGJÁTÉK-KRITIKA A FIGARO HÁZASSÁGÁRÓL

 Most pedig vallomást teszek: nem rajongok különösebben a
vígjátékokért. Nem, nem az irodalomtörténet komédiaíróival van
bajom, hanem leginkább a színházi elõadásokkal, amik kerekednek belõlük. Próbáltam már nézni kõszínházban, erdõn-mezõn,
fesztiválok porában elterülve, rozéfröccsöt kortyolgatva, de általában még az sem javította fel.
– pánczélPetra –
Épp ezért, míg sokan talán Alföldi Róberttel kapcsolatban éreztek némi bizonytalanságot, miközben a Figaro házassága premierjére készülve vasalgatták a
„színházbajárós" ruhájukat, nekem inkább a vígjáték miatt voltak
fenntartásaim. Alföldi személye és
munkássága viszont reményt
adott: hátha, ez végre más lesz.
És tényleg!
A Hevesi Sándor Színház társulata március végén mutatta be
Beaumarchais Figaro házassága
címû komédiáját Hamvai Kornél
fordításában, Alföldi Róbert (a
Nemzeti Színház igazgatója) rendezésében. Nem szeretném elsu-

mákolni vallomásom második részét: azért nem tetszenek általában a vígjátékok, mert kiszámíthatóak, a könnyed szórakoztatásra
alapoznak, közhelyes, néhol közönséges poénok szintjére sülylyesztve a darabok mondandóját.
A többnyire szerelmi sokszögre
épülõ gyors helyzetkomikumok
közben sajnos sokszor elsikkad,
hogy a komédia azért mégiscsak
drámai mûfaj.
Nos, Alföldi Figaro-rendezése
nem ilyen volt. Egyrészt nemcsak
a helyzetkomikumra, hanem a jellemkomikumra épített; felnagyítva,
elnagyolva az egyes karakterekhez tartozó személyiségjegyeket.
Másrészt nem a lecsupaszított
cselekményre építette fel az elõ-

adást, hanem a „kijátszásra". Kikomédiázott szinte minden, a társadalomban fellelhetõ ellentétpárt,
de még a klasszikus vígjáték mûfaját is. Férfi-nõ, gazdag-szegény,
uralkodó-alattvaló viszony, vagy
õszinteség, színlelés, szerelem,
megcsalás, erkölcsiség, pajzánság, minden pellengérre került.

Na, és mit kezdjünk a hatalom jeles képviselõjével, aki éppen életünk egyik legfontosabb napján
(az esküvõnkkor) akar keresztbetenni nekünk? Hát, ne hódoljunk
be, játsszuk ki õt is, s kavarjuk addig a kártyát, míg helyre nem áll a
világ rendje.
Persze a történet maga itt sem

túl bonyolult: Figaro, az inas
(Szakály Aurél) feleségül venné
Susanát, a komornát (Pap Lujza),
csakhogy a gróf (Sztarenki Pál)
úgy dönt, hogy némi szünet után,
ismét élne az elsõ éjszaka jogával. Figaróról meg kiderül, hogy
egy korábbi, vissza nem fizetett
tartozás miatt valójában egész
mást kéne nõül vennie. A gróf
meg közben elkezd féltékenykedni feleségére (Tánczos
Adrienne).
Szóval a szokásos vígjátékos kavarodásban még el is
csúszhatott volna ez az elõadás is, ha Alföldi nem rendezte volna páratlanul látványosra
és gördülékenyre a darabot.
Ebben a Figaróban ugyanis
minden mozog. Az aktuális
életterünket, lehetõségeinket
szimbolizáló guruló falak, ajtók
és más díszletek (amiket szintén Alföldi tervezett), meg maguk a színészek is. Nemcsak
azért, mert ki- és besétálnak a
színrõl. Az kevés. Dinamikus, ritmikus, néhol mozgásszínházba, néhol burleszkfilmbe illõ, eltúlzott
mozdulatokat végeznek, tökéletesen megformálva az egyes jellemeket. Sõt, mi több, láthatóan az
egész stáb (a felsoroltakon kívül
Barsi Márton, Debrei Zsuzsanna,
Farkas Ignác, Balogh Tamás,

Wellmann György, Tolnai Hella,
Urházy Gábor László) igen jól érzi
magát a szerepében. Még a közönség is dolgozik, hisz a grófot –
ahogy minden aktuális hatalom
képviselõjét – éltetni (vagy ostorozni) kell, nincs mese. Jók leszünk tehát manipulálható tömegnek.
És ha már manipuláció: talán
egyetlen jelenetbe lehetne belekötni, mégpedig Figaro nagy monológjába (kiszólásába) az elõadás
végén. Ez talán kicsit hosszúra és
direktre sikeredett (körülbelül, mint
egy kampánybeszéd, vagy egy
kocsmaasztal melletti kiborulás),
bár akár ezt is lehet a jelenség kifigurázásának tekinteni.
Nincs igazuk azoknak, akik
szerint Alföldivel az a baj, hogy
nem korhû. Hanem mi? Hiszen
épp azt teszi, amiért az irodalom
egyáltalán létezik. Vagyis aktuálissá, ezáltal idõtállóvá tesz mûveket. Mindegy, milyen korról van
szó, mindegy, hogy milyen a jelmez, a díszlet, hiszen itt és most
élünk, itt és most játszunk. Hát, ki
más nyavalyáit kéne kikomédiázni, ha nem a miénket?
És ha már a Hevesi-színház a
Visszataps-sorozatban tûzte mûsorra a Figarót, akkor a sikerre való tekintettel Alföldi Róbert is megérdemel még valamikor egy
visszatapsot ide, Zalaegerszegre.

NÉPI HÍMZÉS ÚJRASZABVA A VONALAK SZERELMESE
RUHÁK ÉS NEMI SZEREPEK ÖSSZEMOSÓDÁSA

MIKLOSOVITS-ILLUSZTRÁCIÓK A ZSINAGÓGÁBAN

 A költészet napjához közeledve nyílt meg a Városi
kell, hordhatóvá kell válnia. Azon- Hangerseny- és Kiállítóteremben Miklosovits László, zalaegerszeban az is lényeges, hogy ne gi születésû grafikusmûvész kiállítása. A mûvész fõleg könyvilgiccses, tolakodó vagy magyarko- lusztrációiról ismert. A mostani tárlaton fõleg Babits Mihály Erato
címû könyvéhez, valamint Márai Sándor-mûvekhez készített ildó legyen.
– Lehet, hogy lesz, akiben lusztrációi láthatók.
visszatetszést kelt, hogy férfiaknak
és nõknek egyforma ruhák készül- – pet –
nem elölrõl, hanem hátulról; vagyis nek, de a szerepek és a feladatok
Kötöttség és szabadság is ila minta „negatívját", visszáját haszlusztrációkat készíteni – fogalmanálta fel a tervezõ. Hogy miért?
zott Péntek Imre költõ, a Pannon
Mert úgy érzi, ez sokkal közvetleTükör fõszerkesztõje a kiállítást
nebb. Az eredeti hímzést vizsgálva
megnyitva. Mint mondta: a szöugyanis, kifordítva látszott igazán a
vegtõl nem lehet eltérni, ami kövarrás menete, a tû nyoma, sõt
töttséget jelent, ugyanakkor a fanmég a pici hibák is.
tázia szabadon szárnyalhat, és az
A történetnek itt még közel sincs
értelmezés lehetõsége nyitott mavége, hiszen a zalai hímzés után az
rad az alkotó számára.
egykori huszárnadrágok, majd az
Miklosovits a vonal szerelmese
ezek mintájára készült, századelõs
és mestere; vonalhálót szõ, eltalálkocsisnadrágok felé fordult László
ja, megtalálja a jellegzetes formák
Edina figyelme. Ezek szabásmintáit
lényegi elemeit. Ha kell, felnagyít,
felhasználva (Kerecsényi
ha kell, bagatellizál, vagy éppen a adásra váró könyvvel kapcsolatban
Edit néprajzkutató munkáscentrumba állít egy-egy motívumot. elmondta: boldog, hogy Péntek Imságának tanulmányozása
Nemcsak grafikus, hanem olvasó re rábeszélte a megírásra. Reméli,
után), a mai kornak megfeis, hiszen tollrajzaival, ecsetnyomalelõ, divatos nadrágok, sõt
László Edina
taival összeköti a szöveg és a mai
hozzávaló ingek is készültek. És itt jön be a képbe a összemosódásával a nõk is egyre kor közötti pontokat. A mostani tárgender-szemlélet,
mert inkább a kényelmes, könnyen ke- lat egy válogatás a mûvész alkotáezeket az eredetileg férfiak zelhetõ ruhákkal tudnak azonosulni. saiból, melynek fõ elemeit Babitsáltal viselt nadrágokat/ingePersze ezek az alapdarabok és Márai-illusztrációk adják. De a
ket, nõkre adta. Illetve ez szabadon variálhatók különféle ki- képregények, karikatúrák világába
így nem pontos; nõk is és egészítõkkel. Így egy kocsisnad- is látogatást tehetünk egy összeférfiak is hordhatják. Vagyis rághoz viselhetõ magas sarkú ci- függõ (kép)történet segítségével.
A grafikusmûvész nemrégiben
egy teljesen unisex kollek- pellõ vagy akár csizma is. És akkor
ció jött létre (melyet egy fiús a nõiességen sem esik csorba. fejezte be Retro Zalaegerszeg címû
külsejû hölgy modellre pró- (Hogy tényleg kell-e a tûsarok a kötetét, mely egyfajta képes napló a
báltak fel).
nõiességhez? Na, ez egy újabb ’60-as, ’70-es évek városáról, kulturális és zenei életérõl. A szerzõ a ki– A gender azt jelenti, gender-kérdés.)
hogy a 21. században öszszemosódnak a nemek.
Nem biológiai, hanem társadalmi értelemben. Ez
persze nem feltétlenül jó,
de tény, hogy teljesen máshogy élünk és gondolkodunk, mint száz évvel ezÁPRILIS 18-ÁN, 19 ÓRÁTÓL KERÜL MEGRENDEZÉSRE
elõtt. Mások a szerepek, elmosódtak a határok. A nõk manapság haAZ ELSÕ ZALAEGERSZEGI STAND UP-COMEDY
sonló, sõt sokszor ugyanolyan
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY,
munkákat végeznek, mint a férfiak.
Kivéve talán a nehéz fizikai munkát. Így miért ne lehetne az öltözéHELYSZÍN: KISKONDÁS ÉTTEREM
kük is hasonló, vagy netán ugyanolyan, némi fizikai adottságból faMÛSORVEZETÕ: FELMÉRI PÉTER
kadó eltéréssel – folytatta.
KONCERT: SZABÓ LESILE
A tervezõ szerint ugyanakkor,
ebben a megváltozott helyzetben is
AZ ESEMÉNYRE JEGYEK KAPHATÓK A HELYSZÍNEN,
lényeges, hogy tudjuk, honnan jötFELLÉPÕKÉNT PEDIG AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEN LEHET
tünk, kik vagyunk, és mik a gyökeJELENTKEZNI NÉVVEL ÉS TELEFONSZÁMMAL:
reink. Ezért fontos a múlt kutatása
NEMETH.ERNO@DUMASZINHAZ.HU
és beépítése a mai hétköznapokba. A népmûvészetnek fejlõdnie

 Néhány éve jött divatba a tradicionális magyar hímzéssel díszített hétköznapi ruha. A hagyományos minták közül a legdíszesebb, a külföldön is jól eladható kalocsai futott be leginkább.
Nemcsak alsó- és felsõruházaton, hanem tornacipõkön, táskákon, mobiltartókon is mind gyakrabban látni. Sõt, 2011-ben két
Forma 1-es pilóta (Button és Hamilton) is ezt viselte ruháján.
– pP –
Giccses vagy sem, jó-e vagy
nem, hogy elhasználjuk a kalocsai
mintát – lehet rajta vitatkozni. De mi
van, ha valaki inkább a hetési fehérhímzést használja, és hogy jön
mindehhez a gender; vagyis a társadalmi (és nem biológiai) nemiség
fogalma.
László Edina zalaegerszegi születésû, most fõleg Budapesten dolgozó textil- és mintatervezõ 2009ben kezdte el gyûjteni a magyar

STAND UP TEHETSÉGKUTATÓ
ZALAEGERSZEGEN

mintákat, ezen belül is fõleg a
hetési úri hímzés vonzotta. Ezt a fehér alapon, fehér hímzést annak
idején a szegények használták, hiszen még festõnövény sem kellett
hozzá.
– Már akkoriban megfogalmazódott bennem, hogy jó volna ezeket
az egyszerû, ám szép, letisztult és
ízléses mintákat valamikor felhasználni egy megújult környezetben.
Mondjuk egy teljesen mai ruhadarab díszeként, részeként – meséli.
Így került a hetési minta egy
pelerinszerû, ívelt felsõrészre, ám
nem hímezve, hanem szitázva, és

A

FIATAL FÉLÕRÜLTEK FESZTIVÁLJA.

hogy hamarosan lesz elegendõ
pénzösszeg ahhoz is, hogy megjelenhessen a kötet.
A tárlatnyitó után elhangzott:
várják azoknak az olvasóknak az
adományait, akiket érdekel a város harminc-negyven évvel ezelõt-

ti története, s szívesen áldoznának
némi összeget a könyv kiadásának megsegítésére.
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Városháza
GYUTAI CSABA polgármester áprilisi fogadónapját – a szokásostól eltérõen –
a következõ idõpontban tartja a polgármesteri hivatalban:

2013. ÁPRILIS 24. (SZERDA)
10.00–12.00 ÓRA ÉS 15.00–17.00 ÓRA KÖZÖTT.

PÁLYÁZATI

PÁLYÁZATOT HIRDET

HIRDETMÉNY

A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN
Alapterület
(m2)
Átalszegett u. 23/A
Cím

Szobaszám

PÁLYÁZATOT HIRDET

A lh. fsz. 3.

36

1

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

A lh. fsz. 6.

38

1

A lh. I/20.

36

1

A lh. I/25.

34

1

A lh. II/38.

38

1

B lh. II/45.

34

1

B lh. II/47.

38

1

B lh. II/49.

38

1

B lh. II/51.

34

1

A lh. t.tér 52.

34

1

A lh. t.tér 54.

34

1

A lh. t.tér 56.

34

1

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS
Alapterület Szoba(m2)
szám

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

Egyéb helyiségek

Landorhegyi u. 32.
IV/24.

74

2+2 fél

2+2 félszoba, elõszoba, konyha,
éléskamra, fürdõszoba, WC, loggia

összkomfort

641

47.434

Mártírok u. 15.
II/5.

60

2

2 szoba, folyosó, konyha, étkezõ, kamra,
fürdõszoba, WC (földszinti pincerekesz)

összkomfort

641

38.460

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS és IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. április 26. (péntek)
További információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

Cím

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

23/A SZÁM

ALATT TALÁLHATÓ

MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE.

Egyéb helyiségek

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély
étkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC
étkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC
étkezõ, elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

179

6.444

179

6.802

179

6.444

179

6.086

179

6.802

179

6.086

179

6.802

179

6.802

179

6.086

179

6.086

179

6.086

179

6.086

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. április 26. (péntek)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS
Cím

AlapSzobaterület
szám
2
(m )

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér
(Ft)

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

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen
(Ft)

Rákóczi u. 1–3.
I/86.

21

1

1 szoba, fõzõfülke, fürdõkomfort
szoba-WC

333

6.993

9.450

16.443

IV/74.

21

1

1 szoba, fõzõfülke, fürdõkomfort
szoba-WC

333

6.993

9.450

16.443

308

10.780

15.750

26.530

Ölyvesfalvi u. 48.
lakóelõtér, 1+1/2 szoba,

I/6.

35

1+1/2 elõtér, fõzõfülke, fürdõszo- komfort
ba-WC

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u 15.
2013. április 26. (péntek)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

ZALAEGERSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA
A ZALA-DEPO KFT. EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN
– KIZÁRÓLAG A LAKOSSÁG RÉSZÉRE –
MEGHIRDETI A HÁZTARTÁSOK TAVASZI
NAGYTAKARÍTÁSÁT

–
–

nóti, Szegfû, Tulipán, Varga Gábor, Wlassics Gyula,
Zalai Tóth János, Bíró Márton u. 46-tól és 61-tõl (a
vasútvonaltól délre esõ része)
Pipahegy, Diós, Szeder köz, Enikõ, Hevesi
Gévahegyi, Sashegyi

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. április 22–23-án (hétfõ
v. kedd). Lomtalanítás reggel 7.00 órától:

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. április 15–16-án (hétfõ Andráshida, Hatháza
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2013. április 18.
v. kedd). Lomtalanítás reggel 7 órától:
csütörtök 16 óráig.
Csács, Bozsok, Csácsi- és Bozsoki-hegy, Cserlap
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, – Andráshida, Apátfa, Berek, Cserfa, Csillagh László tér,
Dukai Takács Judit, Égerfa, Gábor Áron, Gát, GazdaGólyahír, Halom, Harangvirág
ság, Gébárti 51-ig és 64-ig bezárólag, Iskola, Jege– Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsirta,
nyés, Körmendi, Kövecses, Kutasi, Liget, Lovász,
Patkó, Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ György
Novák Mihály, Nyíres, Öveges József, Rét, Szent Ist– Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka
ván, Szentmártoni, Tölgyfa, Vadvirág
– Széperdei, Dombalja, Madárbirs, Nyári-hegyi, Púposdomb, Tél, Petelehegyi, Csiga utca, Csácsi-hegyi, Pethõ- – Hatházi, Reptéri
–
–

henyétõl átcsatolt részek (Hosszú hegy, Henyehegy)
Cserlap: Cserlapi, Almás, Gombás, Kéknefelejcs, Repkény
Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. április 29–30-án (hétfõ
v. kedd). Lomtalanítás reggel 7 órától:
Kertváros Ny-i része (Göcseji és Köztársaság utak által
bezárt terület)

CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET: 2013. április 18–19-én Családi házas igénybejelentés fogadása: 2013. április 25.
(csütörtök v. péntek). Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
csütörtök 16 óráig.
Páterdomb, Gévahegy, Pipahegy
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2013. április 16. – Köztársaság u. páratlan oldala, Hoffhalter, Átalszegett,
kedd 16 óráig.
Gorkij, Csendes, Stromfeld Aurél, Liszt Ferenc,
Goldmark, Lépcsõsor, Gyimesi, Vajda L., Erdész, Fejér
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
Gy., Balassi B., Lehel, Napsugár, Mókus, Göcseji u.
– Avasárok, Baross Gábor, Báthory István, Farkas Dápáros oldala, Alsóerdei u.
vid, Fenyõ, Gönczy Ferenc, Holub, Honvéd, Juhász
Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 31-tõl és 24-tõl (vasútvonaltól délre esõ része), Margaréta, Páterdombi, Rad-

További városrészek lomtalanításának idõpontjait
késõbb hirdetjük meg.

LEMOSÓ
PERMETEZÉS
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata növényvédelmi munkálatokat – lemosó permetezést – végeztet el az idõjárástól függõen 2013. április 22.
napjától 2012. április 23. napjáig
terjedõ idõszakban 21.00 órától
az éjszakai órákban az alábbi
helyszíneken:
Platán sor, Landorhegyi u., Zrínyi u., Deák tér, Dísz tér, Madách u.,
Pais D. u., Május 1. liget, Május 1.
u., Dózsa liget, Bíró M. u., Erkel F.
u., Kosztolányi M. u. (Technika
háza), Gasparich M. u., Kossuth L.
u., Mindszenty tér, Kinizsi u., Honvéd u., Erkel F. u., Dózsa liget, Zárda u., Mikes K. u., Göcseji u. 61.
elõtt, Köztársaság u., Hegyalja u.,
Színház elõtti tér, Olajmunkás u.,
Stadion u., Tomori P. u., Várberki
u., Virág B. u., Kisfaludy u., Rákóczi
úti kisliget, Rákóczi u., Kispest u.,
Göcsej P. F. u., Kert u.
A felhasznált készítmények
mindegyikének munka-egészségügyi várakozási ideje 0 nap, közterületen alkalmazhatók.

FIGYELEM!
2013. ÁPRILIS 23-ÁN
(KEDD) 17 ÓRAKOR
ÖNSEGÍTÕ,
GYÁSZFELDOLGOZÓ
CSOPORT INDUL

ZALAEGERSZEG,
KIS UTCA 8. SZÁM ALATT.
(CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT)
Várjuk mindazokat, akik a
gyász nehéz terhét
egyedül viselik.
A sorstársak segíthetnek az
elszenvedett veszteség és
gyász feldolgozásában.

JELENTKEZNI LEHET:
06-20/498-6336
hadasziagnes@freemail.hu
facebook.com/agnes.hadaszi

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS
 Az Egyesített Bölcsõdék a 2013/2014. gondozási évre felvételt hirdet a 2010. augusztus 31. után született, zalaegerszegi
lakhellyel rendelkezõ kisgyermekek számára.
Az Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe az a Zalaegerszeg városban bejelentett lakóhellyel rendelkezõ gyermek gondozható és vehetõ fel, akinek családja életvitelszerûen Zalaegerszegen tartózkodik.
Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehetõ fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti.
A felvételi kérelmet az Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjéhez kell benyújtani személyesen (Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2013. április 22. és
április 26. között 8.00–17.00 óra között.
A FELVÉTELI KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:
• a gyermek és szülõje (törvényes képviselõje) lakcímkártyájának másolati (fénymásolt) példányát,
• tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
• az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerõ-piaci képzésen való részvétel idejérõl,
• a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
• az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
• ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni
kell azokat a nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekbõl a gondozó/család jövedelme megállapítható,
• egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi
pótlék folyósításáról,
• a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar
Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben
rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a szülõ nem jogosult),
• a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar Államkincstár igazolását
emelt családi pótlék folyósításáról,
• a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértõi bizottság szakvéleményét,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az
errõl szóló határozatot.
A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékbe kérheti a szülõ
(törvényes képviselõ)
Cseperedõ-bölcsõde
Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.
Napsugár-bölcsõde
Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
Tipegõ-bölcsõde
Zalaegerszeg, Kis utca 8.
Ûrhajós-bölcsõde
Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.
További tájékoztatást a bölcsõdevezetõktõl személyesen fogadónapjaikon, játszóházak alkalmával, illetve telefonon is kérhetnek:
PRENNER ZSUZSANNA – Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõ –
Tel.: 598-874; 30/377-39-25
Cseperedõ-bölcsõde – MAKOVECZ TAMÁSNÉ –
Tel.: 598-873; 30/870-62-25
Napsugár-bölcsõde – GÁSPÁR LÁSZLÓNÉ –
Tel.: 598-852; 30/870-62-27
Tipegõ-bölcsõde – TÓTHNÉ KELENC ERIKA –
Tel.: 314-088; 30/870-62-21
Ûrhajós-bölcsõde – POHÁNKA IVÁNNÉ –
Tel.: 596-225; 30/870-62-29
A felvétel eredményérõl az intézmény 2013. május 21-ig értesíti a szülõket.
További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu
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HOGYAN TOVÁBB ZTE NKK? HATÁRAINKON TÚL IS BIZONYÍTANA
JÖVÕRE IS AZ NB I A-BAN

 Befejezõdött a NB I A küzdelemsorozata a nõi kosarasoknál, a
ZTE NKK csapata a 6. helyen végzett. Hogy az elõzõ évek tükrében kudarc-e ez az eredmény, vagy a lehetõségeket, az anyagi
hátteret figyelembe véve akár sikerként könyvelhetjük el, errõl
feltehetõen megoszlanak a vélemények.

nyes szereplésnek, ez a jövõ, remélhetõen a közeli jövõ „zenéje”.
Egy tény, a szakmai vezetés
most már tud mondani valamit a
természetesen jövõjükért aggódó
játékosoknak, tájékozódhat, ki maA realitás inkább az, hogy bár elnökétõl megtudtuk, a Volán-tá- radna, ki akar menni. A hazai vivolt idõ, amikor felcsillant a re- mogatás feltétele, hogy a városi szonyokat ismerve: ez sem semmény egy elõkelõbb helyezésre, önkormányzat is támogassa a klu- mi.
igazából ennyi volt a csapatban, a
téli idõszakban még meg is gyengült játékosállományban. A lényeg: a ZTE NKK maradt azok között a csapatok között, akik képesek voltak bárki ellen szoros eredményt elérni, netán gyõzni.
Az elmúlt idõszakban azonban
talán inkább az volt a kérdés a
szurkolók, de a klub számára is,
mit hoz a jövõ?
Lesz-e folytatás, és ha lesz, akkor az milyen lesz?
A kérdés elsõ felére a válasz
talán megvan. A Volán-vállalatok
átalakulása utáni szombathelyi régióközpontú új gazdasági társaság vezetésétõl megérkezett az
ígérvény a legmagasabb osztály- bot, s le kell tenniük egy átgondolt
Bízzunk abban, hogy a látványban való szereplés támogatására. üzleti tervet, amely elfogadható a sportágak körében a közelmúlt
A részletek kidolgozása azonban klub és a fõ támogató számára is. legeredményesebben szereplõ
csak a napokban kezdõdhetett Azaz, hogy mekkora anyagi hát- egerszegi csapata tartani tudja kimeg.
térrel rendelkezik majd a klub, ami vívott pozícióját a következõ bajMint Tóth Lászlótól, a ZTE NKK a mai világban alapja egy eredmé- nokságban is.

BODROGI CSABÁNAK TETSZIK AZ EDZÕI PÁLYA

– 2002-tõl 2008-ig ügyvezetõként, utána három évig sportigazgatóként dolgoztam a klubnál –
emlékezett vissza a kezdetre Bodrogi Csaba. – Ügyvezetõként fõleg
a klub anyagi dolgaival foglalkoztam, szakmai igazgatóként pedig a
kosárlabda szakmai részéért feleltem.
– Miként érezte magát a vezetõi pozíciókban?
– Nehéz feladatot jelentett,
több elvárásnak kellett megfelelnem. Amikor ügyvezetõnek megválasztottak, az akkori vezetés
hangsúlyozta, hogy az anyagiakkal kevésbé kell foglalkoznom, az
a társadalmi vezetõk feladata lesz.
Ehhez képest 3 hónap után már
durván 30 milliós mínuszban állt a
ZTE. Ezután a következõ 6 évben
azon dolgoztunk, hogy az említett
hiányt eltüntessük. A tartozáson
úgy sikerült úrrá lennünk, hogy a
ZTE éves szinten mintegy 60 millió forintból gazdálkodott, ami
cseppet sem volt könnyû feladat.
Több irányból is nagy nyomás nehezedett rám, a szurkolók is nehezen fogadták el, hogy a klubnál a

szakmai célok alacsonyabb szintre kerültek.
Ügyvezetõségem befejeztével
egyébként
nullszaldóval adtam át a
klubot.
– Milyennek érzi a
sportvezetõi feladatok
befejezte után az edzõi
pályát?
– Ez egészen más.
Nemcsak fiatalokkal foglalkozom,
hanem mellette utánpótlás-koordinátori feladatait is ellátom. A társasági adó belépése miatt itt is foglalkoznom kell pénzügyi dolgokkal
is. Bödör Ferenc edzõ kollégámmal tavaly három csapatot versenyeztettünk. A kadetet, a juniort és
az U–23-ast. Idén már csak a kadetegyüttessel foglalkozom. Másképp értékelem gyakorló edzõként
az utánpótlás területén dolgozó
kollégák munkáját. Felértékelõdött
benne az itt tevékenykedõk munkája. Minden edzésre komolyan
készülök. Minõségi munkát akarok
végezni. Szeretném elérni, hogy a
gyerekek maximális odaadással
végezzék a gyakorlatokat. Meg-

BIRKÓZÓÉRMEK RÖPLABDATORNÁK EGERSZEGEN

 Budapesten rendezték meg
a Matura Mihály junior kötöttfogású birkózó emlékversenyt. A
versenyen 6 ország, 85 sportolója lépett szõnyegre. A 74
kilósok mezõnyében Tompa
Miklós, a Zalaegerszegi Birkózó
SE korosztályos válogatott versenyzõje a 3. helyen zárt.

Budapesten rendeztek diák II.,
gyermek birkózóversenyt, amelyen szintén több érmet szereztek
a ZBSE fiataljai.
Eredmények. Diák II (2002–2003ban születettek). 38 kg: 3. Takács Zalán. 46 kg: 3. Németh Valér. Gyermek
(2004–2005-ben születettek). 26 kg: 3.
Tóth Dominik. A versenyzõket Gerencsér Zoltán készítette fel a versenyre.

 Berzicza Tamás után újabb egerszegi birkózó képviselte a magyar színeket világversenyen. A Tbilisziben megrendezett felnõtt
Európa-bajnokságon Kõrösi Kitti (Zalaegerszegi Birkózó SE) 51
kilóban lépett szõnyegre. Igaz, az elsõ körben búcsúzott, de nem
volt szerencséje a sorsolásnál.
– Fiútestvérem kezdett el birkózni, rajta keresztül kerültem
kapcsolatba a sportággal – emlékezett a kezdetre Kõrösi Kitti. – A
birkózás elõtt több sportágat kipróbáltam, atlétizáltam, teniszeztem,
karatéztam, úsztam, de a birkózásnál kötöttem ki, amit nem bántam meg.
– Gyorsan jöttek az eredmények, vagy meg kellett küzdenie
a sikerért?
– Elég sokat edzettem, a birkózás munkás sportág, sokat
kell dolgozni az eredményekért.
– Egyre szélesebb a nõi birkózás bázisa…
– Nemzetközi szinten igen, nagyon nehéz bekerülni a legjobbak
közé. A hazai mezõny még na-

gyon vékony. Kevesen
vállalják a nõk közül a
birkózást.
– Eddigi eredményei közül melyikre a
legbüszkébb?
– A felnõtt magyar
bajnoki cím, és hogy
tagja lehetek a magyar
válogatottnak – mindenképpen az élre kívánkozik. Azonban ennél többre vágyok. Nemzetközi szinten is szeretném letenni a
névjegyem.
– A Zalaegerszegi Birkózó
SE-bõl is ki lehet emelkedni,
vagy megfordul a fejében, hogy
esetleg klubot vált?
– Nem tervezem a váltást, szeretek itt lenni, egy családias klub a
miénk. Egyébként is fel kell járnom

Pestre a válogatott keret edzéseire. Sok értelme nem lenne a klubváltásnak.
– Milyen tapasztalatokat
szerzett az Eb-n?
– Nem volt szerencsém, már az elsõ körben
egy nagyon rutinos versenyzõt fogtam ki, többször állt már világversenyeken a dobogón. Tapasztalatszerzés szempontjából azonban mindenképpen hasznos volt
az Eb. Titokban az 5. helyet céloztam meg, 15-en
indultak a súlycsoportomban, de a
sorsolással nem volt szerencsém.
– Mit szeretne elérni a birkózásban?
– Jó lenne egy Európa-bajnokságot megnyerni, egy vb-n is dobogón végezni. Titkos álmom az
olimpiai szereplés. Tisztában vagyok vele, hogy ezért sokat kell
dolgoznom, de erre hajlandó vagyok.

RÉGIÓS ÚSZÓÉRMEK

KOSÁRLABDA
 Szombathelyen rendeztek régiós úszóbajnokságot, az
Zalakerámia ZTE–Falco Szova Szombathely 80-83 (14-16, Europ Tec Zalavíz ZÚK sportolói 6 arany-, 3 ezüst-, 1
19-11, 15-26, 20-15, h: 12-15).
bronzérmet szereztek.
NB I-es férfimérkõzés. Középszakasz, Zalaegerszeg.
Betlehem Dávid (2003) és Gergye Milán (2004) koroszLABDARÚGÁS
tályukban mindketten megnyerték 100 m gyors, 200 m veKaposvári Rákóczi II.–ZTE FC 0-1 (0-1).
gyes és 400 m gyors versenyszámokat.
NB II-es mérkõzés. Kaposvár. Gólszerzõ: Grbics (3. p.)
Paksa Barnabás (2003) 400 m gyorson ezüstérmet szerzett, 200 m háton a 3. helyen csapott célba.
TEKE
Gergeye Ákos 200 m háton 2. lett, és teljesítette a korZTE ZÁÉV–Ferencvárosi TC 5:3 (3345:3226).
osztálya szintidejét. Rajta kívül Csiszár Gergely úszott
Szuper ligás nõi mérkõzés, Zalaegerszeg.
szintidõn belül.
szereztem már az edzõi papírt is,
Répcelak–ZTK FMVas 2:6 (3531-3678).
A lányoknál Horváth Gréta ért el dobogós helyezést, 50
de szabadidõmben szakmai anyaSzuper ligás férfimérkõzés, Répcelak.
m mellen 2. lett.
gokat olvasok, hogy a fiúknak minél színvonalasabb tréningeket
tudjak tartani. Rádöbbentem arra is, hogy hiába van valaki mögött komoly 20 éves játékos-pályafutás, önmagától még
nem lesz jó edzõ, tanulni
kell a szakmát is.
– A tanítványai tudják
önrõl, hogy a magyar
kosárlabdasport egyik
nagy alakjával állnak
szemben?
– Valószínû igen, de nem teljes
mélységig. A többség a szüleitõl
hallott rólam. Figyelnek rám, hamar egy hullámhosszra kerültünk,
és érzik, hogy az õ érdekükben
követelek tõlük. Jól érzem magam
ebben a közegben.
– Tetszik önnek az edzõi pálya? Idõvel netán a felnõttcsapatnál is kipróbálná magát?
– Nem tervezem, de nem lehet
tudni, mit hoz a jövõ. Az edzõi pályának vannak fokozatai, állomásai. Mire valakibõl felnõttedzõ válik, sokat kell dolgoznia utánpótlásnál, vagy felnõttcsapat mellett
pályaedzõként. Egyelõre én jól érzem magam a kadett csapatnál.

SPORTVEZETÕBÕL LETT TRÉNER
 Egy élsportoló számára a civil életbe való beilleszkedés nem
megy könnyen. Bodrogi Csaba, a ZTE egykori kiváló kosárlabdázója is megismerkedhetett ennek nehézségeivel.

KÕRÖSI KITTI AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON

 Több tornát rendezett a megyeszékhelyen a Zalaegerszegei Városi Röplabdaszövetség. Felnõttcsapatok részvételével vegyes
tornára került sor az Ostoros Károly csarnokban. A pályára lépõ
csapatok körmérkõzéses rendszerben döntötték el a helyezéseket.
Végeredmény: 1. Sexyk (Bódis Bianka, Kaprényi Piroska, Szalay Virág, Gerencsér Gábor, Horváth Richárd, Koós Krisztián, Markó Gábor),
2. Egy Húron Pendülünk (Zalaegerszeg), 3. Nagykanizsa, 4. Retro (Zalaegerszeg), 5. Újra Kezdõk (Zalaegerszeg), 6. Angyalok (Zalaegerszeg).
***
A városi diáksport bizottsággal közösen a középiskolák részére
megrendezték a vegyes röplabdabajnokságot.
Végeredmény: 1. Kölcsey-gimnázium (Balogh Antonella, Bódis
Bianka, Marton Zsanett, Mátai Eszter, Náhol Ágnes, Tóth Nóra, Deák
Márk, Körõsi Csaba, Pusztai Ákos. Felkészítõ testnevelõ: Búza Ferenc), 2. Csány SZKI, 3. Zrínyi-gimnázium, 4. Ganz–Munkácsy SZKI, 5.
Mindszenty-gimnázium.
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Hirdetés
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

K A S Z Á S É S T Á R S A K F T.
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!

A U T Ó S B O LT K F T.
H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145

NAGYKERESKEDÉS
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT,
LÉZERES FÜLZÚGÁSKEZELÉS!

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

CSÚCSMINÕSÉGÛ, LÁTHATATLAN HALLÓKÉSZÜLÉKEK.

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

2012. június 1-tõl Patikapénztár és Új Pillér-kártyát is elfogadunk!

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

ZALAEGERSZEG MED-SOUND KFT.
Dél Hercegnõje épület. Bejárat a Táncsics Mihály utca felõl.

Telefon: 06-92/313-175, 06-30/689-7879
RENDEL:

DR. AGLAN WAHBI fül-orr-gégész,
audiológus szakorvos
DR. KOVÁCS LAJOSNÉ
audiológus, szakasszisztens

