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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
 Újabb parkolóhely kerül kialakításra a Mártírok
úton. A munkaügyi központ és a tõle nem messze
lévõ étterem közötti területen elbontásra került egy
régi, rossz állapotban lévõ szükséglakás. Az épület
helyén átmenetileg új parkolóhelyeket alakít ki a város.
Cseke Tibor, a városüzemeltetési osztály vezetõje érdeklõdésünkre elmondta: most mérik fel annak lehetõségét, hogy a lebontott lakóépület helyén hogyan lehet minél
hatékonyabban parkolóhelyeket kialakítani. A területet
egyelõre zúzott köves burkolattal – és nem aszfalttal – látják
el, mivel nem zárják ki annak lehetõségét, hogy késõbb építkezés történjen az egykori ház helyén.
Addig is, a most kialakítandó parkolót szeretnék beilleszteni a volt MMIK pályája helyén korábban létrehozott parkoló rendszerébe. Ha az idõjárás megengedi, a munkálatok még az idén elkezdõdnek.
Az osztályvezetõ arról is tájékoztatott, hogy a területen álló ház állaga az elmúlt években annyira leromlott,
hogy életveszélyessé vált. Ezért került sor a bontásra.
A lakókat egy másik önkormányzati tulajdonú ingatlanba költöztették.

2013. november 19.
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ÖSZTÖNDÍJ

ELKÉSZÜLT A CSATORNA
SZENNYVÍZBERUHÁZÁS A SÁGODI IPARTELEPEN

 A ságodi ipartelepen tizennyolcmillió forintos önkormányzati beruházással megépült a szennyvízcsatornarendszer a Deák Ferenc Új Városépítõ Program keretében.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere az átadási ünnepségen elmondta, a telephelyen a
város számára fontos vállalatok
mûködnek, melyek jelentõs iparûzési adót fizetnek. Elsõ lépésként mintegy 12 millió forint ráfordítással új ivóvízhálózatot kötöttek a városi rendszerre, megszüntetve a rossz hatékonyságú
régit. Az elmúlt évben a szennyvízcsatorna-rendszer kiépítését is
megkezdték, amit idén õsszel fejeztek be. A két beruházással

Szalai János, a kivitelezõ cég mûszaki vezetõje
köszönetet mondott a
beruházásért, amit gyakorlatuk szerint helyi kisvállalkozókkal, valamint
tervezõvel és mûszaki
ellenõrrel valósítottak
meg. Jelezte, a kivitelezés több mint egymillió
forinttal kevesebbe került.
A polgármester hozzáfûzte, a megmaradt
pénzt a besenyõi városrészben még az idén elGyutai Csaba a vállalkozókkal.
végzendõ hasonló berumintegy 30 millió forintot fordítot- házásra költik. Januárban Ságod
tak a ságodi ipartelep fejlesztésé- másik
területén
szélessávú
re, ami 13 ingatlant és hat céget internethálózatot alakítanak ki az
érint.
ott mûködõ vállalatok kérésére.

 A 2013/2014-es tanév elsõ félévében a „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíjra
230 pályázat érkezett. Ennek részleteirõl tárgyalt legutóbbi ülésén az
oktatási, kulturális és sportbizottság.
A döntésekrõl Balaicz Zoltán alpolgármester tájékoztatta lapunkat.
A város mûvészeti ösztöndíjára
pedig kilencen pályáztak, és valamennyien részesülnek támogatásban.
Ez az ösztöndíj havonta adható, évente maximum 10 hónapra, évente összesen 100 ezer forint összegben.
Adható évente egyszeri egyösszegû
támogatásként is, legfeljebb 300 ezer
forintos összegben.
Helyi mûszaki ösztöndíjra 52 tanuló pályázott, valamennyien megfeleltek a rendeletben foglaltaknak. Az
ösztöndíj összege 12 ezer forint havonta. Szeptembertõl öt hónapra egy
összegben kerül kifizetésre.
Az egyéb városi ösztöndíjra
összesen 95-en pályáztak, valamennyien sikerrel. Tanulmányi ösztöndíjat 83-an igényeltek, közülük
nem mindenki felelt meg az elõírásoknak. Az érvényesen benyújtott
ösztöndíjak összege meghaladja a 7
millió forintot.
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Közélet

A NEMZETI ÉRDEKEKÉRT MEGÚJUL A LANDORHEGYI GYERMEKORVOSI RENDELÕ
MORVAI KRISZTINA EP-KÉPVISELÕ FÓRUMÁN

 A Jobbik zalaegerszegi szervezetének lakossági fórumán
Morvai Krisztina európai parlamenti képviselõ volt a vendég. A
rendezvényt, melynek az Apáczai ÁMK adott otthont, sajtótájékoztató elõzte meg, melyen Zakó László, a párt megyei elnöke és
Pete Róbert városi elnök is szólt a Jobbik céljairól, választásokra
való felkészülésérõl.

HARMINCMILLIÓ FORINT A LAKÓKÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE

 Makovecz Tamás képviselõi körzete a Landorhegy északi és
részben az olai városrészre terjed ki. A képviselõ és az általa vezetett településrészi önkormányzat tagjai 2013-ban is a lakossággal együttmûködve, az ott jelentkezõ igények teljesítésére konPete Róbert – akit a párt képvi- viseli Strasbourgban. Valódi em- centráltak.
selõjelöltnek indít az 1-es számú berek valódi történeteire kíváncsi,
Ennek köszönhetõen a város- parkolóhely kialakítására is sor keválasztókerületben – úgy véli, a és azért is járja az országot, hogy
baloldal és a Fidesz azért gerjeszt tapasztalatokat gyûjtsön. Hazánk, rész képe az itt élõk megelégedé- rül, ezekbõl egyet mozgáskorlátocirkuszt, hogy elfedjék a valósá- mint mondta, a rendszerváltozás sére az elmúlt években sokat válto- zottak vehetnek igénybe. A parkoló
got. Mindkét párt felelõs az ország óta gyarmati sorba süllyedt, rend- zott. Az idei év talán legnagyobb si- költsége mintegy 2 millió forint.
jelenlegi rossz állapotáért.
kívül nagy a szakadék az emberek kere, hogy több éves csúszás után
Az idei évben a Platán sor
Zakó László utalt arra, hogy és a politikai elit között. Fel kell sor kerül a gyermekorvosi rendelõk 12–14. sz. társasházak melletti te2010-ben a Jobbik zalai szervezete rázni az embereket: higgyék el, felújítására. A másik pedig az, hogy rületen 3 beállásos, térkõburkolatú
érte el a legjobb eredményt a Du- szembe lehet szállni a hatalom a képviselõ és a Zalaegerszeg Vá- beállóval bõvült a meglévõ parkolórosi Közbiztonsági Polgárõr Egye- rendszer. Az Alkotmány utca 2–6.
nántúlon, és az akkori lendületet koncentrációjával.
szeretnék folytatni. Azok szavazatát
Magyarországra
figyelnek sület hatékony együttmûködésének sz. társasházak mögötti garázssovárják a tavaszi parlamenti válasz- Európában, ahol megrázkódott a eredményeként sikeresen pályáz- rokhoz vezetõ, rendkívül rossz állatásokon, akik rájöttek arra, hogy rendszer, éppen ezért be lehet bi- tak a TÁMOP 5.5.4-13/2; 2013/41 potban lévõ út aszfaltozása szepsem az MSZP, sem pedig a Fidesz zonyítani, hogy a pénz- és profit- „Társadalmi aktivitás növelése Za- tember 30-án elkészült.
nem tudta kivezetni az országot a gondolkodás helyett egy ember- laegerszeg landorhegyi városrészválságból. A Jobbik az emberek központú gondolkodásra van ben” címû pályázattal. A pályázaton
akaratából szeretne kormányzati té- szükség. Nem erre a sorsra szü- 30 millió forintot nyertek, mely
nyezõ lenni – hangzott el.
lettek a magyarok, emeljék fel vég- összegbõl a következõ 14 hónapMorvai Krisztina hangsúlyozta: re a fejüket – fogalmazott Morvai ban a landorhegyi lakóközösség
fejlesztésére vállalkoznak.
a magyar nemzeti érdekeket kép- Krisztina.
A Landorhegyi úti gyermekorvosi rendelõk felújítási munkáinak
elõrehaladásával kapcsolatban
tudni kell, hogy a 2013. évi költségvetésben 12,4 millió forint állt eredetileg rendelkezésre a megvalósíÕVÜLT A ZALAEGERSZEG MAROSVÁSÁRHELY KAPCSOLAT tásra, ami a félévi módosítást követõen örömteli módon 29,4 millió
 Barátság, szeretet, összetartozás – ez jellemzi Zalaegerszeg és forintra változott. A felújítási feladat
Makovecz Tamás
Marosvásárhely kapcsolatát – hangzott el azon a sajtótájékoztaépítési engedélyezés köteles tevétón, ahol Gyutai Csaba, a Fidesz megyei és városi elnöke, valakenységeket is tartalmaz – szerke1 millió forintot tudnak az idén
mint Cseh Gábor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros mezeti átalakítások, nyílásbontások fordítani a Platán sor 12. sz. társasgyei elnöke és Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt Maros
teherhordó falazatban, rámpa stb. ház mögött található bevezetõ út
megyei elnöke bejelentették: A Fidesz zalaegerszegi szervezete
Az engedélyezési eljárás lezajlott, s aszfaltozására is, amennyiben az
és az erdélyi néppárt marosvásárhelyi szervezete hivatalosan is
szeptember végén került sor a jog- idõjárás megengedi. A munkát várfelveszi a kapcsolatot egymással.
erõs építési engedély kiadására. hatóan a Zala Depo Kft. kivitelezi. A
Ezután megtörtént a közbeszerzési Déryné utca–Landorhegyi úti keZalaegerszegnek 14 testvérvá- rosházán. A polgármester úgy érzi, eljárás lefolytatása. A vállalkozói rékpárút nyomvonalának KRESZrosa van, a legszorosabb kapcso- hogy közösségépítésben és párt- szerzõdés alapján végül a tényle- táblákkal és burkolati jelekkel törtélatot az erdélyi Marosvásárhellyel szervezésben is sokat tudnak se- ges bekerülési költség 37,1 millió nõ kijelölése, valamint ezzel összeápolják. Ez a szövetség olyannyira gíteni az erdélyi néppártnak.
forintnál áll meg. A költségeket a függésben a legrosszabb járdaszaerõs, hogy mindkét városban baráA sajtótájékoztatón Cseh Gábor bútorzat részleges cseréje is drá- kaszok felújítása a nyár folyamán
ti társaságok alakultak, akik közös és Portik Vilmos mellett Jakab Ist- gítja. Orvosi eszközbeszerzés a megvalósult. A LÉSZ Kft. a Kispest
programokat szerveznek már évek ván, a néppárt marosvásárhelyi el- projekt keretében nem történik. A utcában és a Landorhegyi úton
óta.
nöke és Király Attila, az Erdélyi kivitelezés megkezdõdött. Befeje- több, kisebb lépcsõjavítást hajtott
Gyutai Csaba hangsúlyozta: az Magyar Nemzeti Tanács Demokrá- zési határidõ: 2014. január 31. A végre még az õsz folyamán.
önkormányzatok közötti hivatalos cia Központjának vezetõje is kö- rendelõk délnyugati oldalán négy
A Madách utca 2–16. sz. társaskapcsolaton túl jelentõsek a kultu- szönetét fejezte ki a zalaegerszegi
rális és sportkapcsolatok, valamint meghívásért és az együttmûködéa szoros barátság a két város pol- sért. Mint fogalmaztak, jó érzéssel
 Közlekedési balesetben elgárai között. A Fidesz támogatja és jönnek Zalaegerszegre, ahol minhunytakra emlékeztek a Zalai
segíti az erdélyi autonómiatörekvé- dig „feltöltõdnek magyarságból” a
76' Motoros Egyesület szerveseket, jelzi ezt a szimpátiatüntetés békés és élhetõ városnak köszönzésében a zalaegerszegi vasútés székely zászló kitûzése is a vá- hetõen.
állomás közelében lévõ kopjafánál. A rendezvényen a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
Németnyelv-tanár nyelvtanítást, nyelvvizsgára felkészítést,
és több polgárõr szervezet is
korrepetálást vállal. Telefon: 30/902-4426.
képviseltette magát.

SZÖVETSÉGBEN A KÉT PÁRT
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MOTOROSOK

KOSZORÚZTAK

SA EGÍTIK A GENERÁCIÓVÁLTÁST
CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK FENNTARTHATÓSÁGA ÉRDEKÉBEN

 A családi vállalkozások generációváltását segíti elõ a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Succed elnevezésû projektje, melyben a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal valamint stájerországi partnerszervezetekkel mûködnek együtt. A
programot a közelmúltban Fürstenfeldben nyitották meg, ami
képzéssel folytatódott Zalaegerszegen.
Nagy András, a megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány ügyvezetõ igazgatója sajtótájékoztatón
elmondta, a Zalában mûködõ tízezer családi vállalkozásból több
mint ezret érinthet öt éven belül a
generációváltás megoldása. A
projektben erre kívánják felkészíteni az érintetteket. Ennek egyik
eleme a képzés, melyen többek
között a tapasztalat átadhatóságáról, a döntésképesség javításáról, a vevõi szokásokról, valamint
az üzleti tervezésrõl szerezhetnek
ismereteket a családi cégek kép-

viselõi. Magyar oldalon mintegy
százan vesznek részt a projektben, melybõl 30–35 zalai vállalkozás.
Doucha Ferenc, a megyei
vállalkozásfejlesztési alapítvány
elnöke fontosnak nevezte az osztrák partnerekkel való együttmûködést, a szomszédos Ausztriában
ugyanis nagy tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren. Mint
mondta, a családi vállalkozásoknak hazánkban is van jövõje. Ezért
bízik abban, hogy a fiatalok élnek
a projekt adta lehetõséggel, és el-

hivatottságot éreznek arra, hogy
továbbvigyék, fejlesszék szüleik
családi vállalkozását.
Ausztriában valóban nagy hagyományai vannak ennek a vállalkozási formának. Christian Luttenberger, az RMO projektmenedzsere ezzel kapcsolatban elmondta,
Kelet-Stájerországban a cégek 80
százaléka családi vállalkozás, és
ez az arány hasonló az egész országban. Ez azt is jelenti, hogy a
családi vállalkozások az összes
osztrák munkavállaló hetven százalékát foglalkoztatják. Mint fogalmazott, számukra azért nagy jelentõségû a projektben való részvétel, mert a családi vállalkozások
csak mintegy felét veszik át a családtagok, vagy megszüntetik, vagy
eladják a megfelelõ utódlás hiányában.

A figyelemfelhívó célzattal állított
emlékmûnél immár ötödik alkalommal gyûltek össze a motorosok és a
közlekedés biztonságáért dolgozók.
A szervezõ egyesület alapítója,
Kósi Ferenc köszöntötte a megjelenteket, köztük Gyutai Csaba polgármestert, aki az önkormányzat
nevében helyezett el koszorút. Majd
néhány közeli, közlekedési veszélyt
rejtõ útszakaszról tett említést, miközben óvatosságra intett.
Az eseményen a kedvezõtlen
idõjárási körülmények miatt csak rövid beszéddel élt Molnár Attila, a motorosok részérõl, illetve Anti András
rendõr alezredes, a közlekedésrendészeti osztály vezetõje. Elmondták,
bár az utóbbi években csökkent a
végzetes kimenetelû balesetek száma, s Zala megye statisztikája e téren az országos helyzethez viszonyítva kedvezõ, az idén is volt kinek
az emlékére mécsest gyújtani.

A felújítás alatt lévõ landorhegyi gyermekorvosi rendelõ.

házak melletti lépcsõ tervei is elkészültek. A pályáztatás során a nyertes cég a munkát 4 millió forintos
ajánlatával nyerte el. A lépcsõ kivitelezésének befejezési határideje
december 15. A Hegybíró utca aszfaltozására vonatkozó tervek már a
múlt évben elkészültek. A tervezõi
költségbecslés alapján a teljes 600
m-es szakasz kiépítésének költsége 8,5 millió forint.
Az év elején a szolgáltató elõzetes közútkezelõi kérelemmel fordult
az önkormányzathoz a gázvezeték-hálózat fejlesztésére vonatkozóan, melyet ebben az évben terveztek megvalósítani. A hálózatfejlesztés az idei évben nem valósul
meg, ezért a rendelkezésre álló forrást az Alkotmány utcai garázssor
elõtti útszakasz felújítására fordítot-

tuk. A Hegybíró utcában lakók számára jó hír, hogy még november
hónap folyamán tervezzük az út
egyengetését és zúzalékos terítését elvégezni a közlekedés biztosítása érdekében. Az utca felújítása
így várhatóan csak a jövõ évben
kezdõdhet meg. Még az idei év
õszén kihelyezésre kerülnek a
Gasparich és a Landorhegyi útra
az útbaigazító utcanévtábla-szeletek. A meglévõ városi információs
táblarendszerekkel azonos kivitelû
táblák mintegy 33 ponton szolgálják a Landorhegyen közlekedõk tájékoztatását.
A Landorhegy Észak TRÖ
2013-ban is támogatta a helyi oktatási és szociális intézményeket, civil és nyugdíjasszervezeteket feladataik megvalósításában.

WORKSHOP
AZ EURÓPAI UNIÓ PROGRAMJAIRÓL
„KÖZÖSEN A SIKERES EU RÉGIÓÉRT – EU COMPASS2”
 A tavalyi év során sikeresen lezárult EU Compass projekt
eredményeire és tapasztalataira építve a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország–Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013
program keretében EU Compass2 elnevezéssel folytatja megkezdett munkát.
A magyar és horvát partnerséggel megvalósuló projekt célja, hogy
segítse a határtérség szereplõit – a kis- és közepes vállalkozásokat,
nonprofit szervezeteket, magasan képzett munkanélkülieket – saját
projektjeik kidolgozásában, és felkészítse õket a jövõbeli európai
uniós források lehívására.

A ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
SZERVEZÉSÉBEN NOVEMBER 25-ÉN AZ ARANY BÁRÁNY HOTELBEN
A projekt keretében lezajlott tevékenységek folytatásaként a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány workshopot tart
az Európai Unió programjairól 2013. november 25-én, Zalaegerszegen, az Arany Bárány Hotelben.
A workshopon a résztvevõk tájékozódhatnak az Európai Unió
2014–2020-as programozási idõszakban tervezett programjairól és a
Magyarországon elérhetõ gazdaságfejlesztési lehetõségekrõl.
Az érdeklõdök számára a rendezvény térítésmentes, de regisztrációhoz kötött, a részletes program és a rendezvény jelentkezési lapja elérhetõ a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
www.zmva.hu honlapján.
A rendezvényrõl és a projektrõl további információért Halász Eszter projektmenedzserhez fordulhatnak a 92/316-033-as telefonszámon vagy a halaszeszter@zmva.hu e-mail címen.

SZÁMÍTUNK MEGTISZTELÕ JELENLÉTÜKRE!
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Aktuális

A MEGFÁZÁS ELLEN?
FOLKLÓR HATÁROK NÉLKÜL HJ OGYAN VÉDEKEZZÜNK
–
,
TÁNCSZÍNHÁZI BEMUTATÓ ZALAEGERSZEGEN

 A Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési
Program keretében megvalósuló projekt résztvevõi sajtótájékoztatón számoltak be az elmúlt félév tevékenységérõl.
Vida Törnar Judit a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének képviseletében és Baloghné Bacsa Ibolya a Göcseji
Táncmûhely képviselõje bemutatta a projekt segítségével elkészített muravidéki és
göcseji viseletet, ami méltó
színpadi megjelenítést ad az
elmúlt félévben gyûjtött helyi
táncokhoz elõadásához.
Varga János, a Lartis
Nonprofit Kft. vezetõje röviden bemutatta a projekt új

táncszínházi
produkcióját,
mely az „Imádság háború
után” címet viseli és az elsõ
világháború kitörésének 100.
évfordulójának állít emléket.
A darab koreográfus Hajdú
Flórián, zenéjét Bonczó István
szerezte.
A darab premierje november 24-én Szlovéniában, Dobronakon lesz. Zalaegerszegen
november 26-án láthatja a
közönség a Keresztury VMKban.

ÓTÉKONY SZÍNEK ÉTELEINKBEN ZÖLDSÉGEK GYÜMÖLCSÖK A TÉLI HÓNAPOKBAN

 A természet jóságának köszönhetõen õsszel és télen sem kell
nélkülöznünk a színeket, gondoljuk csak az aranysárgától a mély
liláig pompázó gyümölcsökre és zöldségekre. A bennük lévõ
színanyagok és gazdag vitamintartalmuk kifejezetten jó hatással
vannak egészségünkre.
– A. L. –
Monori Krisztinával, a zalaegerszegi
megyei
kórház
pulmonológiai osztályának dietetikusával arról beszélgettünk, hogy
mit és miért fogyasszunk az õszi–
téli hónapokban, hogy elkerüljük a
megfázásos megbetegedéseket.
– Ilyenkor még fokozottabban
elõtérbe kell helyeznünk a vitamin- és ásványianyagdús táplál-

FAÜLTETÉS A KERTVÁROSBAN, JÁRDAÉPÍTÉS PÓZVÁN
A DEÁK FERENC ÚJ VÁROSÉPÍTÕ PROGRAM KERETÉBÕL

 Kerékpárút kialakítására nyert
pályázatot 2011-ben Zalaegerszeg önkormányzata. Az Új Széchenyi Terv NYDOP-támogatásának köszönhetõen a Kisfaludy
úton, a Köztársaság és a Göcseji
úton a Platán sor és Zrínyi út közötti szakaszokon el is készült a
kerékpárút. Az elõírásoknak megfelelõ szélességû létesítmény kialakítása érdekében több fa, illetve növény került kivágásra.
Tekintettel arra, hogy a projekt
nem tartalmazta a növények pótlását, ezt az önkormányzat magára
vállalta, és a fatelepítés költségeit, a (a VG Kft. kivitelezésében) a Deák 11 darabot ültettek, valamint 400
Göcseji úti és a Köztársaság úti ke- Ferenc Új Városépítõ Program ke- darab cserjét és 45 darab lombos,
rékpárút növénytelepítési munkáit retében biztosította. Korai juharból oszlopos kocsányos tölgyet.
...
Régi óhaj valósul meg azzal,
hogy a pózvai külsõkórház környezetében járda épül. A külsõkórházat sok zalaegerszegi látogatja,
akik csak autóbusszal tudják megközelíteni a kórház területét. Több
autóbusz nem is fordul be az intézmény buszfordulójáig, így gyalog
kellett betegeknek és látogatóknak
is megtenni a több száz métert. Az
úttest mellett eddig nem volt kialakítva járda, ennek hiányát több alkalommal is szóvá tették, és a városrész önkormányzati képviselõjét, dr. Tóth Lászlót is megkeresték
ez ügyben.
Az út északi oldalán 260 folyóméter hosszan épül most a járda,
a beruházás közel tízmillió forintba
kerül, melyet a Deák Ferenc Új
Városépítõ Program keretébõl finanszíroz az önkormányzat. A
csapadékvíz elvezetését zárt csapadékcsatorna kiépítésével biztosítják.

VA ETÉLKEDÕ, FILMVETÍTÉS

VÁROS ELSÕ POLGÁRMESTERÉRE EMLÉKEZTEK

 Névadójukra, Zalaegerszeg
város elsõ polgármesterére emlékeztek a hagyományoknak
megfelelõen, november elején, a
Kovács Károly Tagkollégiumban. Az irodalmi összeállításból
és koszorúzásból álló ünnepség
egyben a Kovács Károly-napok
nyitó rendezvényeként szolgált.
Kovács Károly nevéhez nemcsak a rendezett várossá nyilvánítás, hanem számos alapvetõ infrastrukturális és kulturális fejlesztés is köthetõ. Mindezeket idézték
fel a diákok, az életút ismertetése
mellett Zalaegerszeg arculatát
megidézõ kortárs versekkel is. A
mûsorban és a koszorúzásban
közremûködött Szabó Gábor, Horváth Gergõ, Fordán Adolf, Lengyel
Krisztián, Kulcsár Lionel, Kovács
Szilveszter és Orbán Valentin.
A Kovács Károly-napok további
programjai között mûveltségi vetélkedõ, filmvetítés, ismeretterjesztõ elõadás, mûfüves, illetve
fiú–lány futballmérkõzés szerepel.

kozást. Õsz elején még elég sok
friss gyümölcs és zöldség áll rendelkezésünkre, november végefelé azonban már eléggé megcsappan a kínálat. Ugyanakkor elkezdõdik a citrusfélék (narancs, citrom, grépfrút, mandarin) idõszaka, s nem beszélve azokról a
zöldségekrõl, melyek a mi éghajlati övünkön természetesen megteremnek.
– Cékla, karalábé, káposztafélék…
– Valóban, ezek a zöldségek az
õszi-téli idõszak potenciális vitaminforrásai. A cékla, a mély lila színével, kitûnõ antioxidáns színanyagainak köszönhetõn, melyek megfogják a káros szabadgyököket, a
karalábénak pedig kiemelkedõ a
C-vitamin-tartalma. Fontos tudni, a
C-vitamin rendkívül hõérzékeny,
ezért mondjuk mindig azt, hogy
amit lehet, nyersen fogyasszuk. A
friss citrom levét is a langyos, és ne
a forró teába csavarjuk. Vörös színanyagai révén jótékony hatású a
vöröskáposzta is. A savanyú káposztának kiemelkedõ a C-vitamintartalma, nagyon jó rostforrás, és
miután tejsavbaktériumok erjesztik,
segíti bélrendszerünk egészségének megõrzését.
– Milyen vitaminok pótlására
ügyeljünk még ebben az idõszakban?
– A C-vitamin mellett az utóbbi
években elõtérbe került a D-vitamin. Nem is érdemtelenül, mivel
daganatellenes hatással bír, támogatja a szív, ér- valamint a

csontrendszer egészséges mûködését, emellett segíti a kalcium
felszívódását a belekbõl. A D-vitamin napsugárzás hatására termelõdik, s mivel a téli idõszakban kevés napsütés éri a bõrt, mindenképpen érdemes ilyenkor mesterségesen pótolni. A szakemberek
2000 NE egységet javasolnak naponta.

Monori Krisztina

– Milyen ételek tartalmaznak
D-vitamint?
– Kétféle típusa van. A D2 növényekben lelhetõ fel, de nem jól
szívódik fel. Az emberi szervezet
számára hatékonyabb a D3vitamin, ami az állati eredetû élelmiszerekben, tojásban, belsõségekben, halakban, fõleg a szardíniában és a makrélában található
meg. Sajnos a magyar emberek
kevés halat fogyasztanak, ami az
omega–3 zsírsavak szempontjából is elõnyös lenne.
A vitaminok közül még megemlítendõ az A-vitamin, ami védi a bõrt
és a nyálkahártyát. Ez utóbbi képe-

zi a szervezet elsõ védelmi vonalát
a légúti megfázással szemben.
Kétféle úton, A-vitamin és annak
elõvitaminja, béta-karotin formájában juthat szervezetünkbe, máj,
hal, belsõségek, tojás, illetve sötétzöld, mélysárga zöldségek, mint a
sóska, spenót, sütõtök fogyasztásával. Az A-vitamin mindemellett
fontos antioxidáns szemünk, látásunk védelme érdekében.
– Mennyire fontos a folyadékpótlás?
– A hidegben kevésbé érezzük
magunkat szomjasnak, ezért tudatosan figyeljünk arra, hogy az õszitéli idõszakban is legalább két liter
folyadékot igyunk naponta. Ez fõleg
víz legyen, de lehet gyümölcsteákat is fogyasztani. Fontos, hogy valódi legyen, mert a gyümölcsízû
teák alapja a fekete tea, ami nem
javasolt a magas vérnyomásban
szenvedõknek. A téli folyadékpótlásra azért van szükség, mert száraz bõrünkön és nyálkahártyánkon
könnyebben megtapadnak a kórokozók, betegségeket okozva.
– Sokan úgy vélik, télen zsírosabb ételeket kell fogyasztani
a hideg ellen.
– Tévhit, hogy télen nehezebb
ételekre van szükségünk. Hacsak
nem dolgozunk kint egész nap a
hidegben, szervezetünk nem igényel pluszkalóriákat. Ha mégis, ezt
nem zsíros, vagy nagyobb mennyiségû étel elfogyasztásával kell pótolnunk, hanem nagyobb tápértékû
és energiatartalmú ételeket készíthetünk káposztából vagy lencsébõl
is. Az olajos magvak – sózatlan
dió, mandula, pisztácia, mogyoró –
fogyasztása is ajánlott. Igaz, kalóriatartalmuk nagy a bennük lévõ
zsírok miatt, de ezek nagy része
telítetlen zsírsav, melyek kifejezetten jó hatással vannak a szív- és
érrendszere, és fontos szerepet
töltenek be az immunvédekezésben. Tele vannak mindenféle vitaminnal és ásványi anyaggal, a diéta sikere nem múlik azon, ha idõnkét egy-egy marékkal fogyasztunk
belõlük.
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SZERELMI HÁROMSZÖG A CYBER-TÉRBEN
FACEBOOK-ELÕADÁS A TANTERMI DESZKÁN

 Ebben a Cyrano-ban senkinek sem nagy az orra. A testképzavar – és az ebbõl fakadó
frusztráció – más formában jelentkezik. Van szó anorexiáról,
meg elzsírosodásról, így nem
csoda, ha a lány – mert itt nem
egy férfi csúnyasága a konfliktus forrása – azon parázik,
hogy nem tetszik majd a kiszemelt fiúnak, Máténak (Nagy Péter János).
– pP –
Gond az is, hogy az osztály kialakult rendjébe új tanuló érkezik –
Heni (Kováts Dóra) –, aki ráadásul
egy igazi dögös-vörös. Az addigi
viszonyok gyorsan átrendezõdnek, és megindul a szerelmi levelezgetés. A klasszikus Cyranosztorival nagyjából ez utóbbi miatt
mutat hasonlóságot a történet. A
Hevesi Sándor Színház Tantermi
deszka programsorozatának keretében bemutatott Cyber Cyrano
azonban egy olyan szerelmi háromszögre fûzi fel a cselekményt,

melynek van egy alternatív dimenziója is, mégpedig a cyber-térben.
A Tasnádi István színmûvébõl készült elsõ hazai facebook-elõadást
a zalaegerszegi színházban Madák Zsuzsa rendezte. Bár a darabot elsõsorban felsõ tagozatos és
középiskolás diákoknak ajánlják,
nemcsak digitális bennszülötteknek készült. Azok is élvezhetik,
akiknek gõzük sincs arról, miért jó

már ébredés után becsekkolni az
fb-ra.
De tényleg jó, vagy csak annak
látszik? Valós figuráktól érkeznek
a levelek a közösségi oldalakra,
vagy a Veszedelmes viszonyokhoz hasonlóan egy érzéketlen,
számító díva – na jó, itt inkább egy
nem túl népszerû hipszter csaj,
Zsuzsi (Magyar Cecília) – mozgatja a szálakat. Komolyan gonosz és

TEXTILEK UTÁN BÕRKÉPEK

szettörténész ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. Mint elmondta,
Katona Szabó Erzsébet egy különleges alkotómûhelybe enged bepillantást, alapítója és vezetõje az
1998-ban alakult Gödöllõi Iparmûvészeti Mûhelynek. 2003-ban már
 A kolozsvári születésû Katona Szabó Erzsébet Ferenczy NoéBudapesten a Galériában láthami-díjas textilmûvész és látványtervezõ alkotásaiból nyílt kiállítás tóak voltak hatalmas bõrkompozía hangversenyteremben. Az alkotómûvész 1975-ben, mint gobeciói.
lintervezõ mûvész szerzett diplomát a kolozsvári Képzõ- és IparA képzõmûvészre jellemzõ az
mûvészeti Fõiskolán.
új technikák keresése és alkalmazása, a mély líraisággal kialakított,
Magyarországra
települése miának. 2002-tõl Shakespeare bársonyos tapintású bõrmunkák,
(1983) elõtt ruhatervezéssel, báb- szonettjeibõl kalligrafikus papír- bõrkompozíciók. A kiállított alkotáés díszlettervezéssel is foglalko- kollázsokat készít.
sok Zalaegerszegen 2014. január
zott. Szakmai érdeklõdését a sokA kiállítást Wehner Tibor mûvé- 9-ig megtekinthetõk.
oldalúság jellemzi. A textilmûvészet több területén aktív kiállítóként jelenik meg. 2004-tõl tagja a
Magyar Mûvészeti Akadémiának,
2008-tól pedig a Salzburgi Európai
Tudományos és Mûvészeti Akadé-

KATONA SZABÓ ERZSÉBET ALKOTÁSAI A VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREMBEN

romlott õ, vagy csak egy másként
gondolkodó alter-arc, akit kigúnyolnak, megaláznak, és emiatt eldurran az agya. Írni kezd egy történetet, csakhogy az általa kitalált
figurákat a technikai lehetõségek
segítségével, a virtuális térben
összeismerteti a „barátaival”. Valaki hamarosan sírni fog, ezt sejtjük.
Még szerencse, hogy csak egy
cyber-fiú hal meg. A lebukás (elbukás) azonban így is kódolva van.
Bûnhõdnie viszont mégsem csak
a fõkolomposnak kellene, hiszen
itt mindenki sáros vagy minimum
nagyarcú.
A darab olyan mindennapi, a
fiatalokat érintõ problémákat hoz
felszínre, mint a társas kapcsolatok építése/lebontása, konfliktuskezelés, bizalom (ha bejelöllek,
visszajelölsz?), barátság, megfelelni akarás és kigúnyolás. Na,
meg a 21. század technikai eszközeinek ésszerû alkalmazása.
Az elõadás sem a megszokott
díszletek között zajlik, hiszen a
történet egy jelentõs részét monitorokon, vagyis a facebookon és a
skypon keresztül látjuk. Heni, Zsuzsi és Máté pedig szinte folyamatosan „online van” vagy éppen
Pou-val játszik – legyen a kezükben laptop vagy okostelefon –,
akárcsak a mai tizen-huszonévesek.
A színház próbatermében, a
Cyber Cyrano premierjén egy látványos, izgalmas elõadást és egy
ízig-vérig aktuális darabot láthatott
a közönség. Olyan nyelvezettel,
zenei háttérrel és figurákkal, akikkel/amikkel nagyon is lehet azonosulni.
A Tasnádi-darab néhány éve indult vándorútra, és már több színház is mûsorára tûzte, nagy sikerrel. A Hevesi-színház a Tantermi
deszka keretében az idei évadban
minél több iskolába szeretné elvinni az elõadást. Néhány hónap alatt
így az ismerõsök ismerõseihez is
eljuthat az üzenet. (Még az is lehet, hogy valamelyik szereplõ egyszer csak bejelöl…)

RUSZT TÉR A SZÍNHÁZ ELÕTT
TISZTELGÉS AZ ALAPÍTÓNAK

 A 30 éves Hevesi Sándor Színház jubileumi ünnepségsorozatának zárásaként a színházalapító, rendezõ, Ruszt József nevét vette fel az épület elõtti tér. Az ünnepélyes keresztelõre Szálinger
Balázs Köztársaság címû drámájának premierje elõtt került sor.
Gyutai Csaba polgármester elmondta: a ’80-as években az egyik
legjobb döntés volt a városvezetõk
részérõl, hogy Ruszt Józsefet hívták Zalaegerszegre az alakuló társulat összeszervezésére. A rendezõnek a Hevesi-színház nem a

zönség fejében. Hogy a tavalyi
évadban több mint 70 ezer látogatója volt a színháznak, azt bizonyítja, hogy Ruszt József óriási
dolgot indított el itt a ’80-as évek
elején. A színház üzemeltetése
ezért nem lehet pénzkérdés.

munkahelye, hanem az otthona
volt. Nemcsak színházat alapított,
hanem közönséget is teremtett.
Olyan munkát végzett, melyre
örökre emlékeznünk kell, ezért
fontos pillanat, hogy a színház
elõtti tér az õ nevét viselheti.
Vigh László országgyûlési képviselõ is megemlékezett Ruszt
gyönyörû életpályájáról. A képviselõ biztos benne, hogy ma is sok
olyan általa rendezett darab van,
mely még ma is elevenen él a kö-

Az egykori alapító, rendezõ és
igazgató alakját kollégája, György
János színmûvész is megidézte.
Évtizedekig dolgozott együtt vele,
hiszen 1974-ben már Kecskemétre is Ruszt szerzõdtette le.
Besenczi Árpád igazgató köszönetet mondott az önkormányzatnak, hogy engedélyezték a
névadást, mellyel – mint mondta –
méltóképp fejezi be az intézmény
az egy éve tartó jubileumi ünnepségsorozatot.

Sajtóközlemény

NOVEMBER

30-ÁN ÉS DECEMBER 7-ÉN

SZAKKÉPZETT GYÓGYTORNÁSZ IRÁNYÍTÁSÁVAL.

AJÁNLOM KISMAMÁKNAK MEGELÕZÉSKÉNT,
SZÜLÉS UTÁNI GYORS REGENERÁCIÓKÉNT,
INKONTINENCIA ESETÉN TERÁPIAKÉNT
ÉS A SZEXUÁLIS ÉLET MINÕSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA
MINDEN ÉLETKORBAN.

JELENTKEZNI LEHET:
VESZPRÉMI BORBÁLA GYÓGYTORNÁSZNÁL.
TEL.: 06-20/982-1485 VAGY INFO@VENUSZFITNESS.HU

MEGHÍVÓ
AZ EGYÜTT
ZALAEGERSZEGÉRT
EGYESÜLET
LOKÁLPATRIÓTA KLUBJA
KÖVETKEZÕ RENDEZVÉNYÉT

2013. NOVEMBER 21-ÉN
17 ÓRAKOR TARTJA
A GÖCSEJI MÚZEUMBAN.
Téma: A helyi pénz elõnyei.
Meghívott vendég:
PERKOVATZ TAMÁS (Sopron)
az Európa Szövetkezet
elnöke.

ÖNKÉNTESEK A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁÉRT
ZALAEGERSZEGI KÜLDÖTTEK HOLLANDIAI TANULMÁNYÚTON
 Zalaegerszegi küldöttek szeptember végén Hollandiában jár-

tak a VERSO projekt keretén belül megrendezett tanulmányúton és konferencián. Ezúttal a holland kisváros, Coevorden
adott otthont az eseménynek.
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával nyert lehetõséget a 2012. január 1. és
2014. december 31. között megvalósuló VERSO – „Önkéntesek
az Európai Foglalkoztatásért” elnevezésû projektben való részvételre.
A holland tanulmányúton a zalaegerszegi önkormányzat képviseletében Tóth-Fiszter Adriána
projektvezetõ és munkatársa,
Veresné Varga Teréz vett részt,
és képviseltette magát a BGF
Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete.
Tóth-Fiszter Adriána elmondta, a projekt 8 uniós országot
képviselõ (Dánia, Spanyolország,
Bulgária, Hollandia, Németország, Magyarország, Nagy-Bri-

tannia, Görögország) 12 partnere
arra próbál megoldást keresni,
hogy a foglalkoztatást, továbbá a
munkanélküliség leküzdését miként lehet az önkéntesség segítségével elõsegíteni.
A fiatalok munkanélkülisége
komoly kihívást jelent Európa
fejlõdése és stabilitása tekintetében. A helyzet szörnyen riasztó,
mivel az aktuális munkanélküliségi ráták 22 és 50 százalék között mozognak a 25 év alatti fiatalok vonatkozásában Európaszerte.
A VERSO projektben, a résztvevõ partnerek bemutatása alapján tizenhat gyakorlati példát választottak ki, melyeket az egyes
országokban többnapos tanulmányút keretében a delegáltak
személyesen is megtekinthetnek. Ez alkalommal a holland
Coevordenben keresték fel a

projektpartnerek az önkénteseket foglalkoztató szervezeteket.
A gyakorlati példák bemutatták, hogy az önkéntesek mentorálás, coaching és vállalati
szakmai gyakorlat révén hogyan
tudnak új lehetõségeket, új társadalmi teret és új kapcsolatrendszert biztosítani a munkanélküli
fiatalok számára. Az önkéntesek
segítik a fiatalokat készségeik fejlesztésében, általános foglalkoztathatóságuk javításában, és
akár új vállalkozások indításában
is. A stabil állással bíró önkéntesek a munkaerõpiac mûködésével és igényeivel kapcsolatos tudásukra, illetve kulturális ismereteikre építve képesek a munkanélküliség problémáira hatásosan reagálni.
A VERSO – Önkéntesek az Európai Foglalkoztatásért olyan
interregionális projekt, melyet az
Európai Unió Regionális Fejlesztési
Alapja az Interregionális Együttmûködési Program INTERREG IVC
keretében finanszíroz.
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KÖNYÖRGÖM AZ ART MOZIBAN KÖZTÁRSASÁG A SZÍNPADON
NEGYVENNÉL IS TÖBBEN AKASZTOTTAK KÉPET

 Hetedik alkalommal került megrendezésre a Könyörgöm, akaszszuk fel! csoportos képzõmûvészeti tárlat, mely a zalaegerszegi,
vagy a városhoz valamilyen formában kötõdõ fiatal alkotóknak, és
mestereiknek nyújt minden évben bemutatkozási lehetõséget.
– pP –
A hét bûvös szám, lehetne akár
népmesei hasonlatokkal élni, vagy
biológiai és párkapcsolati példákat
említeni az ilyenkor bekövetkezõ
esetleges változásokra. Egy kiállítás esetében talán egyszerûbb

egy rövid „életútvizsgálat”. A félig
baráti, félig ad-hoc akciók szervezésére alakult társaság elõször
egy Bíró Márton úti képkeretezõben szervezte meg a csoportos
tárlatot. Akasztottak aztán képet
családi házban, pincehelyiségben
és elhagyatott helyõrségi klubban
is. Tavaly a város határait átlépve
– mivel itt nem találtak alkalmas
helyet – a szombathelyi színházban rendezték meg a kiállítást,
most pedig a zalaegerszegi Art
mozi adott otthont a több mint
negyven alkotót felsorakoztató
eseménynek.
Példaértékû, hogy egy alapvetõen informális közösség – mely
ráadásul nagyon sokféle stílust
képviselõ alkotókból tevõdik öszsze – ilyen hosszú idõn keresztül
képes egy cél érdekében évrõl
évre összefogni. Már ezzel túltettek jó néhány formális közösség
teljesítményén. Kell ehhez persze egy motor (Rozmán Balázs),
segítõ társak (Monok Balázs,
Tóth Norbert) és egy mentor, aki
hosszú évekig Fischer György
volt, hiszen az õ tanítványaiból

nõtte ki magát a csoport. A szobrászmûvész egy évvel ezelõtti
váratlan halála akár meg is
akaszthatta volna a képakasztás
folyamatát, de volt még erõ és
lendület a csapatban. Bár a
hangsúlyok egy kicsit most eltolódtak.

Míg korábban több volt a tréfa
és a groteszk elem, most több volt
az emlékezés. A Frimmel Gyula
grafikus által jegyzett – elõbb angol, majd Monok Balázs tolmácsolásában magyar nyelven is elhangzó – nyitóbeszédben is felmerült a kérdés: „hová lett a

EGYÜTT A KÖZÖNSÉGGEL

BELICZAI BALÁZS HUMORISTA AZ ART MOZIBAN
 Sokadik alkalommal lép színpadra Zalaegerszegen Beliczai Balázs humorista, aki kollégájának és barátjának, a zalai Bödõcs Tibornak köszönheti elsõ fellépését a városban.
Hogyan készül a Dumaszínház
elõadója egy-egy fellépésre? Kedvenc témái közül melyikkel rukkol
elõ, és mennyire figyel a közönség
rezdüléseire? – kérdeztük Beliczai
Balázst.
– Természetesen számít, hogy
hol lépünk fel, milyen településen,
hiszen minden helyszín más, és
mi igazodunk az adott helyhez. Ha
nem is külön számmal készülünk,
de a hely, ahol színpadra állunk,
valamilyen formában elõfordul a
szövegünkben, vagyis utalunk rá,
foglalkozunk vele. Hogy Zalaegerszegen mirõl fogok beszélni, attól
is függ, hogy mi történik aznap az
országban, a politikában, a közéletben, felkavar-e valamilyen hír.
Ezeket mindig szóba hozom. A közönség összetételére, reagálására
a mûsor során szintén figyelek, figyelünk. Ha egy-egy témára nem
vevõk, nem érezzük a figyelmüket,
nincsenek velünk, akkor gyorsan

témát váltunk. Ezért is kérjük,
hogy a színházban vagy elõadóteremben ne legyen sötét, hogy lássuk egymást a közönséggel,
együtt szusszanjunk.

Beliczai Balázs reméli, hogy
november 23-án, szombaton sokan szórakoznak majd az Art moziban, a Dumaszínházban.

Maestro, aki összefogta a szólamokat, hogy ne egymást kiabáljuk
túl…? Mi tagadás, magunkra maradtunk, de a dalolást mégsem
hagyhatjuk abba".
A szobrászmûvészre emlékezett Tóth Norbert is a mozi nagytermének erkélyérõl vetített videóinstallációjában (egy lavórnyi vízben hogyan oldódnak fel, tûnnek
el lassan az agyagból készült
Fischer-szobor másolatok). A földszinten pedig a mûvész egyik utolsó, befejezetlen szobra is
kiállításra került.
Nem változott viszont a
bemutatásra kerülõ alkotások színvonala: most is
erõs, a kortárs képzõmûvészet széles skáláját felvonultató tárlat jött létre.
Voltak újdonságok is, hiszen Sustik Kriszta ruhatervezõ jóvoltából az iparmûvészet is bekerült a repertoárba, három horvátországi alkotó (két fotóés egy festõmûvész) vendégszereplésével pedig
az ottani áramlatokból is
kaphattunk némi ízelítõt.
Az Art mozi tágas épülete
és „retró” hangulata izgalmas helyszínnek bizonyult, bár az épület adottságai miatt volt némi bökkenõ is: néhány kisebb
képet „elnyelt” a vörös
drapéria – vagyis a háttér
miatt kevéssé érvényesült
–, a világítás meg olyan
volt, amilyen. Itt hozott
anyagból tudtak csak dolgozni a szervezõk. Ha
még kötekedni is akarnánk, megemlíthetnénk,
hogy a belmagasságot,
az erkély korlátját vagy a
liftet jobban ki lehetett volna használni, de ezek a
hiányosságok a kiállított
anyag minõségét nem befolyásolták.
Reméljük, hogy jövõre
nyolcadszor is akasztanak a helyi képzõmûvészek. Mint ahogy bízunk abban is,
hogy – legyen a tárlat hivatalos intézményben vagy underground
helyszínen – visszatérnek a groteszk hatások és az ötletes
performance-elemek, hiszen Fischer György szellemiségét ezekkel lehet igazán továbbvinni.

ÁLLAMELMÉLETI VITA – KATARZIS NÉLKÜL

 Még szerencse, hogy az emberiség története bizonyos szempontból annyira változatlan, hogy az ókor óta folyamatosan lehet
a különféle államelméletekrõl vitatkozni. Platóntól, Machiavellin,
Hobbes-on és Hegelen át – hogy csak a legkiemelkedõbb neveket említsük – egészen a 20. századi „izmusokig” (majd azok
összeomlása után fõleg), újra és újra az a kérdés: milyen a jó állam, és melyik a tökéletes államforma.
– pánczélPetra –
Ez az évezredek óta tartó vita
csupán egyet jelent: egyik sem!
De legalább mindig lehet belõle
egy újabb könyvet írni, színdarabot vagy filmet rendezni. A Hevesi
Sándor Színházban a közelmúltban mutatták be Szálinger Balázs
Köztársaság címû drámáját. A zalai születésû szerzõnek 2012-ben
jelent meg ezen a címen egy lírai,
drámai, epikai „körutazása", mely

nek majd élete utolsó pillanatában
azt mondja: „te is fiam…". Ennyire
azonban ne szaladjunk elõre, hiszen még köztársaság van. Caesar fiatal, és épp a rács mögött ül
kísérõjével. A vita pedig arról folyik, hogy a gazdag úri gyereknek
látszó ifjú – akinek kiléte még ismeretlen a fogvatartók elõtt – vajon mennyit ér a fogolykereskedelembõl élõ kalózállamnak. Caesar
taktikai képességeit jól mutatja,
hogy képes magáért sokkal több

Jelenet az elõadásból.

a közélet és magánélet „egységellentétét" járja körül a maga ironikus módján.
A színpadi változat a könyv
egyik fejezetébõl készült, melyet
Szálinger a római életrajzíró,
Suetonius feljegyzése alapján írt
meg. Eszerint a fiatal Julius Caesar Rodoszra indul retorikai tanulmányokat folytatni, ám útközben
kalózok fogságába esik, akik csak
váltságdíj ellenében akarják szabadon engedni az ifjú patríciust.
Innen indul a színházi történet.
Még mielõtt azonban a függöny
felgördülne, rövid animációs film
pereg a nézõ elõtt. Felsír a kis
Brutus, és a csecsemõt Caesar
majdnem leejti. Azt a Brutust, aki-

váltságdíjat kérni Rómától, mint
amit a kalózok elsõre megállapítanak.
A Hevesi Sándor Színházban
minden adva van ahhoz, hogy egy
izgalmas darabot lássunk. Tehetséges zalai író mûve, neves rendezõ (Babarczy László) és társtrendezõ (Sztarenki Pál), ókori
hangulatot és 21. századi környezetet egyaránt idézõ profi díszletek és jelmezek. (Melyek szintén
jelzik az államról zajló diskurzus
idõtlenségét.) A várt izgalom és
drámai hatás azonban csak nem
akar kibontakozni, pedig két cselekményszálon is fut a történet, és
közben végig ott lebeg a fõ politikai kérdés: a köztársaság jobb-e a

hibáival, vagy a kalózok egyenlõség-elvén alapuló, ám erõsen kollektivista és autoriter állama.
Hiába a hatalomról, váltságdíjról és alkuról szóló vita Ceasar
(Vékes Csaba) és Hariszteász, a
kalózvezér (Farkas Ignác) között,
ha a színészi játék statikus, a színpad jó része pedig a hatásos díszletek ellenére kihasználatlan. Az
elõadás hosszúra nyúlt dialógusok
sorára épül, amit csak a nõi alakítások (Aradné – Lõrincz Nikol, Sophia – Kovács Olga, Dadus –
Ecsedi Erzsébet, Délea – Lupaneszku Vivien) és a tragédiába torkolló szerelmi szál enyhít valamelyest. A kalózvezér vagány leánya,
Sophia és a szakács Miró (Mihály
Péter) közti végzetes viszony
szimbolizálja, hogy még a szerelem sem lehet politikamentes. A fõnök
lánya pedig alku tárgya is egyben, még
ha szerzõdés végül
nem is születik. A fogoly a váltságdíj
megérkezése után
kiszabadul, és (szavát megtartva – ami
alapvetõen nem lenne rossz politikusi tulajdonság) bosszút
áll.
Caesar figurája
annyiban autentikusra sikerült – már
amenynyire a forrásoknak hinni lehet –,
hogy tényleg egy vékony, mondhatni törékeny alkatú, sima
és fehérbõrû szereplõt láttunk a színpadon, kifogástalan modorral. A teljhatalomra törõ késõbbi császár cinizmusán és kegyetlen habitusán
viszont még lehetett volna erõsíteni. Csakúgy, mint a végsõ „mészárolós" jeleneten is. Hiába feszíti
keresztre és szúrja le Ceasar az
egész kalózbandát, a katarzis valahogy elmarad. Annak ellenére,
hogy kimondja: most Róma jön. A
többit már tudjuk. Ceasar hatalma
is véres véget ért; mint ahogy egyszer minden uralkodónak és államformának vége lesz. Nem is az
a kérdés, hogy melyik államforma
jobb, hanem hogy a leköszönõ
szépen tud-e távozni. A csecsemõk meg rendszertõl függetlenül
felsírnak.
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BÕVÜLT AZ IZSÁK-ISKOLA KÖNYVTÁRA LELKI ERÕT ADOTT
PÁLYÁZATI SIKER ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSSAL

Családias ünnepség keretében került sor a Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központjához tartozó új csácsbozsoki fiókkönyvtár avatására. A városrészben már az 1960-as évek végétõl mûködött könyvtár a régi iskola épületében. 1997-ben az intézmény
többfunkciós ÁMK-vá vált, a könyvtár egy emeleti tanteremben kapott helyet, ahol tizenegy évig mûködött, 2006-tól nyilvános
könyvtárként.

podtak és egy multifunkciós
fénymásolóval is.
A könyvtáravatón Balaicz Zoltán alpolgármester kiemelte a városrész közösségi erejét, összefogását, amely meglátszik Csácsbozsok fejlõdésén. Az ünnepségen részt vevõket köszöntötte
V. Zs.
lakosokat is. Az olvasók a köny- Wohner Csaba, a ZVMK igazgaveken és folyóiratokon kívül tója is, aki az olvasás szeretetérõl
Az Izsák-iskola kis könyvtára négy új számítógéppel gyara- beszélt.
egyre szûkösebbé vált az évek
folyamán, ezért amikor lehetõség adódott könyvtárfejlesztésre
pályázni, az intézmény megragadta az alkalmat. Mint Herkliné
Ebedli Gyöngyi igazgató az avatáson fogalmazott: nyolcmillió forintot nyertek TIOP-pályázaton,
és az önkormányzat költségvetésébõl is jutott e célra 600 ezer forint. Így a meglévõ könyvtárat
bõvíteni tudták még egy osztályteremmel. Szeretnének iróolvasó találkozókat, irodalmi esteket szervezni. Olyan programot
kínálnak, melyre nem csak a
csácsi diákokat és felnõtteket
várják, hanem a zalaegerszegi

A JÓ MUNKAHELYÉRT
A HELSA FESZTIVÁLON A DOLGOZÓKAT ÜNNEPELTÉK

AZ ALAPTÖRVÉNY ILLUSZTRÁCIÓI
VÁNDORKIÁLLÍTÁS A MEGYEHÁZÁN
 Kaposvár után Zalaegerszegre érkezett az Alaptörvény illusztrációi címû vándorkiállítás, melyet a megyeháza földszintjén tekinthetnek meg az érdeklõdõk. A 16 alkotás a magyar történelem
150 esztendejének legfontosabb eseményeit ábrázolja.
A megnyitón Vigh László országgyûlési képviselõ méltatta a
két évvel ezelõtt elfogadott új alaptörvényt, és mint fogalmazott,
büszke arra, hogy részt vehetett
az elfogadásában. Az alkotmány
díszkiadásában sok festmény található, melyek történelmünk egyegy pillanatát örökítik meg: hõsöket, királyokat, szenteket. A festményeket, mint Rigó Csaba kormánymegbízott fogalmazott, a
megyeháza földszintjén egy hónapig láthatják az érdeklõdõk.
A magyar festészet kiváló alak-

jainak alkotásairól dr. Kostyál
László mûvészettörténész beszélt.
Bemutatta a magyar alkotmány kialakulásának folyamatát, a magyar alkotmányozás állomásait.
Szólt az 1222-ben kiadott Aranybulláról, a Szent Korona-tanról, az
ezeréves alkotmány fogalmáról.
Végül az 1949-es kommunista dokumentumról szólt, annak átalakításairól a rendszerváltozás után,
majd a 2011-es alaptörvényrõl,
amely az ezeréves hagyományokon nyugszik, és a nemzettudatot
öleli fel.

EGY ESTE NYÍRÕ JÓZSEFFEL

 Az erdélyi származású író, újságíró, politikus, Nyirõ József irodalmi munkásságát méltató estre és könyvbemutatóra került sor
az Ady-iskola tornatermében. Váradi Péter Pál és Lõwey Lilla kiadók A székely apostol címû könyvükben tárják az olvasók elé a
székely lelkületet megörökítõ író életét, akinek az irodalmi munkássága az idei tanévtõl a Nemzeti Alaptanterv részét képezi.
– b. k. –

A rendezvény fõvédnökeként dr.
Boros Imre közgazdászt köszönthették, a fõszervezõ pedig dr. Tátray
Ádám volt. A programon - amelyen a
zord idõjárás ellenére is több száz
érdeklõdõ vett részt - az Erdélyi Magyar Néppárt, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács, valamint a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Társaság vezetõ személyiségei is jelen
voltak.
Balaicz Zoltán alpolgármester
megnyitóbeszédében a magyarság
nemzeti sorskérdéseirõl szólt:
– Amikor Nyirõ József született
(1889. Székelyzsombor) hazánk az
Osztrák–Magyar Monarchia egyenrangú állama volt, a Magyar Királyság magába foglalta a Kárpát-me Az andráshidai Helsa Konfekció- dence teljes területét, fejlõdött a
ipari Kft. az Arany Bárány Hotelben gazdaság, szárnyalt a kultúra, nõtt a
tartotta hagyományos céges ünlélekszám. Az emberek büszkék
nepségét, a Helsa Fesztivált, mevoltak magyarságukra és a millenlyen köszöntötték az 5–10–15 éve
niumhoz közeledve, hittek egy új
dolgozó munkatársaikat.
aranykor beköszöntében. Amikor az
Kiss Árpád ügyvezetõ igazgató
érdeklõdésünkre elmondta, a 19
éve mûködõ vállalatuknál tradíció,
hogy minden évben tartanak egy
olyan napot, melyen együtt kapcsolódhatnak ki a kollégák finom vacsora és táncmulatság mellett. Üzemükben 238-an dolgoznak. A jó
munkahelyi légkör és munkatársi viszony fontos a cég vezetésének.
Az ügyvezetõ igazgató elárulta,
hogy a cégcsoport öltözteti a világ férfiainak egyharmadát, azzal hogy öltönyökbe, zakókba, kabátokba vállpárnákat készít. A tulajdonos az andráshidai üzem bõvítését tervezi, ami
létszámban is megmutatkozik majd.
Gyutai Csaba polgármester
méltatta a könnyû iparban dolgozó
vállalat tevékenységét. A város
egyik legnagyobb foglalkoztatója,
a több mint 3 milliárdos árbevételével a húsz legnagyobb iparûzési
adót befizetõ cégek egyike.

lág jött létre, melyben a magyar és a
román pártállam betiltotta Nyirõ József erdélyi témájú mûveit is. – Majd
az alpolgármester a nemzeti összefogás és a szellemi honvédelem
fontosságáról beszélt, valamint sorolt fel erre tettekben megmutatkozó
példákat. – Az író mûveivel lelki erõt
adott a székelységnek. Végakaratá-

tesen az est során. A családi gyökerek, a papi majd íróhivatás, a legjelentõsebb alkotásai, a szomorú halál
és idegen földben lelt nyughely egyaránt szóba került. Az író utolsó szavait is a magyarokhoz intézte, s míg
mûveiben sokszor szerepel a látó
ember, egyfajta jövendölésként saját újratemetési procedúráját is megírta a „Tûz a falun” címû mûvében,
ahol minden megvolt, csak a halott
hiányzott, hangzott el többek között.
Az irodalmi esten a Hevesi Sándor Színház mûvészei, valamint a
Harangláb Népzenei Együttes mûködtek közre.

Balaicz Zoltán a magyarság sorskérdéseirõl szólt.

FELÚJÍTJÁK
 A MÁV Zrt. igyekszik a
megyeszékhely vasúti átjáróit közlekedésbiztonsági
szempontból biztonságossá és komfortossá tenni.

Sokan vásárolták Nyírõ mûveit.

író meghalt (1953. Madrid) rá sem
lehetett ismerni Magyarországra.
Két pusztító háború, a trianoni békediktátum általi csonkolás, hanyatlás,
elszakított nemzetrészek és kommunista diktatúra árnyékolta be a
magyar életet. Olyan érték nélküli vi-

ban annyit kért, hogy hamvait szülõföldjén temessék el, ám 2012-ben
az újratemetést a román hatóságok
megakadályozták.
A 2002-ben posztumusz Magyar
Örökség Díjjal elismert Nyirõ József
életét Lõwey Lilla ismertette részle-

Ennek keretében november 20-án megkezdik a zalaegerszegi Juhász Gyula úti
vasúti átjáró felújítását.
A teljes útzár ideje:
2013. november 20.
(szerda) 08.00 órától
november 25. (hétfõ)
12.00 óráig.
Kérik az arra közlekedõk
szíves megértését és türelmét!
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Kitekintõ

EGYÜTT DALOLTAK A MUZSIKÁSSAL
RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA A KÖLCSEY-GIMNÁZIUMBAN

 Mindennap kellene legalább öt percet énekelni – vélekedett
Sipos Mihály, a Muzsikás együttes alapító tagja, vezetõ prímása,
aki zenésztársaival – Hamar Dániellel, Éri Péterrel és Porteleki
Lászlóval – együtt rendhagyó énekórát tartott a zalaegerszegi
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban.
– AL –
A legnagyobb hazai olajipari
vállalat által támogatott egyórás
programjuk során ízelítõt adnak a
legrégebbi népdalokból a legújabbakig, valamint régi, már-már elfeledett népi hangszereket – hosszú
furulya, tambura, gyimesi ütõgardon, hegedû – mutatnak be a
vonós hangszerek mellett. Természetesen meg is énekeltetik a diákokat. Mint mondta, Magyarország
valamikor éneklõ országként volt
híres, jó lenne, ha ez most is így
lenne. Kodály szerint egészen
másképpen gondolkodik az az
ember, aki zenével él. Nem véletlen, hogy a legnagyobb tudósok,
kutatók, sõt politikusok elõéletében is fontos szerepet töltött be
a zene.
Sipos Mihály szerint a heti egy
énekóra nem elég, a gyerekek
mindennapjaiból kimarad az ének,
pedig mindennap kellene legalább
öt percet énekelni. Õ még olyan általános iskolába járt, ahol mindennap volt énekóra, mellette karének,
hangszeres óra és néptánc. Kodály után, õk maguk is úgy vélik, a
zenei nevelést nem lehet elég korán kezdeni. S ha már nem részesülhet ebben minden gyermek, akkor legalább legyen egy olyan
program, egy rendhagyó énekóra,
melyen bemutathatják a diákoknak
a rendkívül gazdag Kárpát-medencei népzenei hagyományt.

Szûcs Gergely, a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója elmondta, örömükre szolgál, hogy a
Muzsikás együttest már második
alkalommal fogadhatják, elõször
2008-ban jártak intézményükben.
Fontosnak tartják, hogy a diákok
minõségi mûvészeti produktummal
találkozzanak, ami nem csupán
egy színvonalas koncert, hanem a

népzenei tudásanyag élményszerû
átadása is egyben.
A Muzsikás együttes 2005 óta
járja az országot, azóta legalább
négyszáz általános és középiskola diákjait örvendeztették meg zenéjükkel, minden térítés nélkül. A
zalaegerszegi gimnáziumban két
koncertet tartottak, így valamennyi diák hallhatta-láthatta
õket. Ezt követõen a csesztregi általános iskolásokat keresték fel.
Sipos Mihály úgy fogalmazott: szívesen jönnek Zalába, mert sehol
az országban nincs annyi gomba,
mint itt.

KÖZELEDIK AZ ÉVSZÁZAD(?) ÜSTÖKÖSE
MOST MÉG TÜNDÖKÖL AZ ISON
 Közelíti a látóhatárt novemberben az évszázad üstökösének
beharangozott ISON, bár a korábban jósoltaknál feltehetõen sokkal kisebb fényû lesz a 2012 szeptemberében orosz amatõr csillagászok által felfedezett égitest. S hogy betölti-e az évszázad
üstököse titulust, ezt csak utólag lehet majd megállapítani,
mondta Bánfalvi Péter csillagász, akit a téma kapcsán kerestünk
fel. Az idei év azonban biztosan ritkaság a szabad szemmel
megfigyelhetõ üstökösök tekintetében, ugyanis eme másfél évtizedes gyakoriságú látványosságból az idén kettõt is jegyezhetünk, márciusban a Panstarrs-t, novemberben pedig az ISON-t.

Bánfi Kati
– November végére (28-án) éri
el a napközelséget, és válik várhatóan a legfényesebbé az ISON.
Talán szabad szemmel is megfigyelhetõ lesz december elsõ felé-

ben a nyugati égbolton – mondta
Bánfalvi Péter. – Az üstökösöket
megszilárdult gázok és kozmikus
törmelékek alkotják. A nap közelében, a Jupiter pályáján belül, a hõ
hatására felszabadulnak a korábban szilárddá dermedt gázok, s

akár óriás méretû és látványos
gázburok alakulhat ki az egyébként ehhez viszonyítva kisméretû
test körül. Akár egy néhány száz
méteres üstökös testet a Földnél
tízszer nagyobb burok vehet körül.
Az üstökösök keringési pályája lehet ellipszis, ezek a visszatérõk.
Ilyen a legelsõként lejegyzett
Halley. A hiperbola pályájúak viszont nem térnek vissza. Az
ISON-ról még nem tudjuk, hogy
visszatérõ lesz-e, a jelen pillanatban nem tûnik annak. A viselkedését folyamatosan figyelik a csillagászok. Vagyis az útját a csillagok
között, a Nap és a Föld megközelítését, a csóvahosszúságot, anyagát. Fél évvel ezelõtt még azt

teli a területi jegyek árának további
növelését is. Ennek megfelelõen a
éves felnõttjegy ára várhatóan
26.000 forint lesz, míg a nonstop
jegy 40.000 forintba kerül majd jövõre. Ezekhez igazodnak az ifjúsági és a féléves jegyek, illetve a napi
jegyek árai is.
Mivel a Halgazdálkodásról és a
hal védelmérõl szóló CII. törvény
dult, mely olyan jól sikerült, hogy az végrehajtási rendeletei még nem jeidén már alig fogtak ebbõl a nemkí- lentek meg, így a horgászrendet
vánatos halból a horgászok. A fo- érintõ fajlagos és idõszakos korlátogások minõségi és mennyiségi javulása részben visszahozta a tóra
a korábban elpártolt horgászokat, s
ezzel együtt a haltelepítésre fordítható bevételek is növekedni kezdtek. Az idei évben tovább javult a
parti infrastruktúra. Ez elsõsorban
az andráshidai oldalon a látványos
cserjeirtásnak és a 16 db új,
lopásbiztos szemetesedény kihelyezésének is köszönhetõ. A cserjeirtás egyébként a jövõ évben az
önkormányzat segítségével tovább
folytatódik, valamint további szemetesedények kihelyezésére is sor
kerül. A szövetség törekvéseit a
horgászok immár jelentõs mértékben jutalmazták: az emelkedõ száMakovecz Tamás
mú jegyeladás 2013-ban eddig
mintegy 4 millió forintos gébárti ár- zásokról még nem tudnak beszábevétel-növekedést eredménye- molni – folytatta a szövetség elnözett. A jövõ évben pedig az elõze- ke. Napirenden van azonban a naptes jelzések alapján még többen pali jeggyel rendelkezõk számára a
szeretnének majd a tavon szép horgászidõ nyári idõszámítás alatt 1
horgászélményeket átélni horgá- órával történõ meghosszabbítása, a
szataik során.
kifogható és megtartható ponty méA szövetség intenzív halasítási retének 65 centiméterre való feltörekvéseit az elõzõ évhez hason- emelése is. A tavaszi ívási idõszaklóan az idei évben is a Varga And- ban a tervek szerint mindkét ág serás elnök által vezetett Zala Peca kélyebb végein kíméleti terület kijeHorgász Egyesület 1 millió forinttal lölésére kerül sor. Szeretnénk elérni
támogatta. Az új összefogás szám- továbbá, hogy a kempingben találszerûsített eredménye magáért be- ható strand területén a szezon elõtt
szél, hiszen a 2011-es év 45 má- és után engedélyezhetõ legyen a
zsás telepítése után, 2012-ben már horgászat.
120 mázsa, az idén pedig a minA tavaly felállított halõri hálózat
dent felülmúló 160 mázsa hal kerül- jól vizsgázott, és beváltotta a hozzá
hetett a tóba. A fogási élmények fûzött reményeket. Hivatásos és
újabb javulása és hosszabb távú társadalmi halõreink és polgárszinten tartása azonban megköve- õreink sikeresen vigyázták a sok-

mondták, nappal is látható lesz
erõs fényessége miatt. Ez már biztosan nem igaz.
– Hogyan figyelhetjük meg
akkor ezt az égi látványosságot?
– Távcsõvel már most is látható, de december közepétõl érdemes igazán az eget kémlelni a
nyugati égbolton naplementét követõen. Tervezem, hogy akkor lesz
Zalaegerszegen egy nyilvános
megfigyelés az andráshidai városrészben, ahol a legjobb rálátásra
lesz mód. Az interneten már most
is több oldalon nyomon követhetjük az ISON-nal kapcsolatos eseményeket. Én a Heavens-Above
oldalt ajánlom. Itt is látható, hogy
beszélgetésünk idején (november
közepe) a Marsot és az Oroszlán
csillagképet már elhagyta az üstökös. A növekvõ hõ hatására egyre
gyengül azonban az ISON, ahogy
szabadulnak fel belõle a megfagyott gázok. Hogy okoz-e majd
meteorzáport, az attól függ, hogy

keresztezi-e a Föld pályáját? Majd
egyre halványabb lesz, míg egy
szikraként tûnik el a sötét messzeségben.
– Spirituális vonatkozásokról
szólhatunk?
– Az üstökösök történetéhez
hozzá tartoztak az ilyen gondolatok. Mindig valami rossz eljövetelének jelét látták benne. Ennek
megvan az oka. Az üstökösök
látványos feltûnésére 12–15
évenként kerül sor. Ez körülbelül
azonos az egyébként elõforduló
nagyobb járványok vagy háborúk
gyakoriságával. Valójában a földi
létre csak akkor jelentenek veszélyt, ha lezuhannak. Erre
1908-ban, Szibériában volt utoljára példa. Az üstökösökbõl kiszabaduló gázanyag olyan minimális, hogy örülhetnénk, ha csak
ennyi származna mondjuk a
vegyipari gyárakból. Tehát, ha
nem zuhan a fejünkre, nincs mitõl
tartani – mondta végül racionálisan.

REKORD HALTELEPÍTÉS GÉBÁRTON
160 MÁZSA HALAT TELEPÍTETT A SZÖVETSÉG 2013-BAN
 A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége november 10-én
befejezte a 2013. évi haltelepítést a Gébárti-tóba. Õsszel 15 mázsa
vegyes keszeg, 22 mázsa (30–40 dkg-os) dévérkeszeg és 70 mázsa III. nyaras (2–3 kg-os) fõleg pikkelyes ponty került a tóba.
Ezzel az õsszel kihelyezett halmennyiség eléri a 107 mázsát. Így
az éves összes telepítés – a tavasszal telepített ponty, süllõ,
compó, elõnevelt halak és vegyes
keszeggel együtt – meghaladja a
160 mázsát, melybõl a ponty 103
mázsát tesz ki! Az idõsebb horgászok sem nagyon emlékeznek arra, hogy mikor került utoljára ilyen
nagy mennyiségû hal a 31 hektá-

rácsonyi ünnepi asztalra szánt
pontyot, süllõt, harcsát vagy csukát.
Sokan teszik fel a kérdést, hogy
mitõl lett hirtelen ilyen sikeres a
szövetség mûködése, hogyan sikerült ennyi halat betelepíteni a tóba?
Makovecz Tamás – aki másfél
éve vezeti a horgászszövetséget –
elnökségének elsõ évében megtörtént a szervezet mûködésének és

ros tóba – mondta Makovecz Tamás, a szövetség elnöke. A zalaegerszegiek kedvenc tava így ismét bejelentkezett a megye legintenzívebben telepített vizei közé. A
telepítés után elrendelt 1 hetes általános tilalom lejártával november
18-tól a horgászok ismét birtokba
vehették a tavat, s az év végéig
minden horgász megfoghatja a ka-

gazdálkodásának markáns átszervezése, melynek elsõ igazi eredményei az idei évben mutatkoztak
meg. A szövetség közép- és
hosszú távú stratégiájának végrehajtását a jövõben is a horgásztársadalom érdekei mellett, a fenntartható fejlõdés vezérli.
A folyamat a 2012-ben megtörtént törpeharcsa-szelektálással in-

milliós vagyont. A szabálytalankodók szabálysértési eljárás keretében számos esetben elnyerték
büntetésüket. A jövõ évben várhatóan csökkentjük a társadalmi halõrök számát, mivel az idei tapasztalatok alapján az ellenõrzés hatékonyabb szervezéssel, kevesebb
fõvel is megoldható lesz, s a megyei kapitánysággal megkötött
együttmûködési
megállapodás
alapján szükség esetén gyakoribb
lesz a rendõri jelenlét a vízparton.
Az elmúlt tél idõjárása nem tette
lehetõvé a part menti növényzet vágását, és ezzel együtt újabb horgászhelyek kialakítását. Bízunk
benne, hogy az idei évben lehetõség lesz ennek megvalósítására is.
Örömteli, hogy a VG Kft. közremûködésével nem csak az új hulladéktárolók kihelyezésére, hanem a
vízzáró gát leeresztõ zsilip karbantartására és festésére is sor kerülhetett.
2013-ban is sok bosszúságot
okoztak azok a kutyatulajdonosok,
akik a tiltó táblák és az állattartásról
szóló rendelkezések ellenére szájkosár és póráz nélkül sétáltatták
kutyáikat a tó partján, s azokat a tilalom ellenére a tóban úsztatták,
nem gondolva arra, hogy ez esetleg a pihenni vágyó horgászokat,
kirándulókat zavarhatja. A tiltott helyen való fürdõzõket is számos

esetben figyelmeztették. A gébárti
illegális „szabad strand" igénybevevõit ezúton kérjük, hogy a közeli,
biztonságos fürdõhelyek valamelyikét vegyék igénybe. A kutyatulajdonosok számára pedig jó hír lehet,
hogy a szövetség által kezelt Zala
folyó neszelei szakaszán, a kutyafuttatónál, kutyafürdetõ hely kialakítását is tervezzük, ahol a gazdik
bátran fürdethetik kedvenceiket.
A szövetség a Zala megyei és a
zalaegerszegi gyermekhorgászat
fellendítésének támogatása érdekében programot indít 2014-ben:
Zala Megyei ÖKO Horgásziskola
néven alternatív iskolát alapít. A jövõ évtõl a szövetség saját horgásztáborokat is hirdet majd.
A Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetsége minden kedves zalaegerszegi horgásznak
fogási eredményekben gazdag
új évet kíván!
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Hirdetés

DIÁKOK A BETEGÁGY MELLETT
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A MEGYEI KÓRHÁZBAN
 Beszélgetés, étkeztetésben segítés, szakvizsgálatokra kísérés,
a beteg éjjeliszekrényének rendben tartása, vagy közös játék a
gyerekekkel lesz a feladata azon érettségi elõtt álló fiataloknak,
akik a zalaegerszegi megyei kórházba jelentkeznek ötvenórás közösségi szolgálatra. A kórház vezetése errõl szóló megállapodást
írt alá hat helyi középfokú oktatási intézmény valamint a zalaegerszegi tankerület igazgatójával.

– AL –
Csidei Irén fõigazgató az aláírást
megelõzõen úgy fogalmazott, a közösségi szolgálat során a fiatalok
közvetlenül tapasztalhatják meg,
hogy a betegek számára mennyire
fontos a támogató jelenlét, az, hogy
valaki beszélget velük, meghallgatja
õket, segít nekik a betegágy körül.
Ez nem csupán az önkéntességrõl,
hanem a jövõrõl is szól, mivel a diákok sokkal jobban megértik azt, mit
jelent kiszolgáltatottnak lenni. A fõigazgató ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok a közösségi szolgálat során nem szakápolási feladatokat fognak végezni,
csupán segítik az egészségügyi
dolgozók munkáját.
Pácsonyi Imre, a zalaegerszegi
tankerület igazgatója az együttmûködéssel kapcsolatosan kiemelte, a
kórházban végzett önkéntes munka
fontos pedagógiai értékkel bír, mivel
fejlõdik a diákok a szociális érzékenysége a rászoruló embertársaik iránt.
Dr. Bujtorné Kölkedi Ibolya
egészségnevelõ elmondta, tíz fekvõbeteg osztályra (sebészet, ortopédia, traumatológia, 1-es és 2-es
belgyógyászat, kardiológia, szívsebészet, fül-orr-gégészet, gyermekosztály valamint a neurológia) várják a diákokat, elsõ körben mintegy
130–150 fõt. Várhatóan november
közepén vagy végén kezdhetik meg

önkéntes munkájukat az osztályos
fõnõvérek irányításával délutánonként, 14 és 17 óra között.
Rigó Csabáné, a Csány László
Közgazdasági
Szakközépiskola
igazgatója érdeklõdésünkre elmondta, eddig nem volt kapcsolatuk
a megyei kórházzal, de szívesen
csatlakoztak az együttmûködéshez,
mivel tízosztálynyi diákjuk érintett a
közösségi szolgálat teljesítésében.
A gyerekek érdeklõdõk, így minden
bizonnyal javukra szolgál, közösségszemléletüket, másokért érzett
felelõsségüket pozitív irányba befolyásolja majd a kórházi önkéntes
munka.
Kónyáné Tömpe Lívia, a Páterdombi Szakképzõ Iskola igazgatója
arról beszélt, hogy számukra azért
érdekes a kórházzal való kapcsolat,
mert a vendéglátó-ipari és kereskedelmi képzés során szintén arra készítik fel a gyerekeket, miként foglakozzanak az emberekkel, hogyan
teljesítsék igényeiket. A diákok
örömmel várják ezt a lehetõséget.

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai
tudással és garanciával vállal
közületek és a lakosság részére
festést, mázolást, tapétázást,
továbbá kiegészítõ munkákat
(kisebb kõmûves- és burkolómunkák). Ingyenes helyszíni
felmérés és árajánlat. Gyors,
megbízható minõségi munkavégzés referenciákkal.
Érdeklõdni: Józsa Ferenc
Zalaegerszeg, 20/217-2863

