
– pet –

A Talpra magyar! címû múltidé-
zõ kirándulás az önkormányzat, a
Tourinform-iroda és a Zalaeger-
szeg Turizmusáért Egyesület kö-
zös szervezésében valósult meg,

az idegenvezetõ ezúttal Béres
Katalin, a Göcseji Múzeum törté-
nésze volt. A barangolás a Deák
térrõl indult; nem véletlenül.

Már a 18. században is egy
központi helye volt ez a városnak,
hiszen itt állt a vármegyeháza

épülete (ma törvényszék), ahol a
megye politikai eseményei zajlot-
tak. Itt döntöttek többek között az
országgyûlési követutasításokról is
– kezdte az ünnepi idõutazást a
történész. Hozzátette: a pestihez
hasonló forradalmi események
ugyan nem történtek Zalaegersze-
gen, két politikus miatt mégis felke-
rült az akkori mezõváros az ország
politikai térképére. Nem nehéz ki-
találni, hogy Deák Ferencrõl és
Csány Lászlóról, illetve reformkez-
deményezéseikrõl van szó. 

A vármegye 1848. március 15-én
is ülésezett, akkor még mit sem
tudva a fõvárosi eseményekrõl.
Sokkal inkább a két nappal elõbbi
bécsi forradalomról, na és Kossuth
Lajos felirati javaslatáról tárgyaltak.

(Folytatás a 5. oldalon.)
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A helyi érték

EMLÉKEZÉS
A forradalmat két szándék

vezette, egyrészt, hogy meg-
szabadítsák az országot az ide-
gen uralomtól, másrészt, hogy
az igazságtalan hûbéri rend-
szert felváltsák egy igazságo-
sabb, Európa fejlettebb orszá-
gaihoz igazodni tudó polgári
berendezkedésre.

– AL –

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos fogalma-
zott így március 15-én a Deák té-
ren, ahol a hagyományokhoz hí-
ven kezdetét vette az 1848–49-es
forradalom és szabadságharcra
való megemlékezés. Mint mondta,
a szabadságért és a függetlensé-
gért harcoltak, a jogállam alap-
jaiért, és nekik köszönhetõen ma
itt Zalaegerszegen szabadon ün-
nepelhetnek a családok. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

ZALAEGERSZEG A FORRADALOM NAPJAIBAN
ZENESZÓ ÉS FÁKLYÁSMENET DEÁK TISZTELETÉRE

Vajon mi történt Zalaegerszegen 1848 márciusának elhíresült
napjaiban, és hogyan nézhetett ki a korabeli belváros? Többek
között ezekre a kérdésekre is választ kaphattak mindazok, akik
részt vettek a március 15-i várostörténeti sétán.

– liv –

Dr. Szalczer Lajos címzetes
egyetemi docens, osztályvezetõ
fõorvos és dr. Aradi Etelka fõorvos
végezte el a mûtéteket, amiket a
mûtõben, illetve kivetítve monitor-
ra, az elõkészítõben kísérhettek fi-
gyelemmel a sajtó munkatársai is.
A korábbi közvetítések folytatását
jelentette a program, ám ezúttal
közvetlenül a mûtéti helyszínen.

– Zártkörû kutatófejlesztõ cso-
portunk 2003-ban alakult. Rajtunk
kívül tagjai Debrecen, Nyíregyhá-
za, Szeged, Pécs, Veszprém,

Gyõr, Szombathely, Cegléd, Kecs-
kemét kórházainak szemész fõor-
vosai, egyetemi tanárai, tanárse-
gédjei – mondta érdeklõdésünkre
dr. Szalczer Lajos. – Az indulást
követõen került sor a szürkehá-
lyog-mûtétek élõ közvetítéseire
Zalaegerszegen a világ vezetõ
szemsebészeti eszközöket és
anyagokat elõállító cég támogatá-
sával. Természetesen azóta is
minden évben összejövünk, de
már más-más helyszíneken, az
idei szakmai találkozónak osztá-
lyunk adott otthont. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

ÉLÕBEN A MÛTÕBÕL
HOL TART MA A SZÜRKEHÁLYOG-SEBÉSZET?

Speciális mûlencsével egyszerre korrigálható a szürke hályog,
valamint a szaruhártya görbületi eltérései miatt fellépõ látáscsök-
kenés. A zalaegerszegi Szent Rafael Kórház szemészeti osztályán
tartott kétnapos találkozón ilyen mûtétet is megtekinthettek a
szürkehályog-sebészettel foglalkozó hazai kórházak szakemberei.

– pet –

Az idei év jubileumi, hiszen az
1848-as forradalom és szabad-
ságharc, valamint az ekkor létrejö-
võ magyar honvédség 170. évfor-
dulójára emlékezünk. A tárlat a lo-
kálpatrióta kötõdést is erõsíti, mert
a szabadságharcban zalai honvé-
dek is harcoltak. Ilyen volt például
Püspöki Grácián, aki a zalai 47-es
zászlóalj katonájaként, 1849. má-

jus 21-én a budai vár ormára kitûz-
te a magyar zászlót – fogalmazott
a megjelenteket köszöntve Balaicz
Zoltán polgármester. Hozzátette: a
tárlaton nemcsak a katonaság
múltját ismerhetjük meg, hanem
azt is, hogy a vívás hogyan vált
sportággá az évszázadok alatt.

A kiállítást dr. Gyimesi Endre
történész, a város díszpolgára nyi-
totta meg.

(Folytatás a 5. oldalon.)

A MAGYAR KARD HAGYOMÁNYAI
A magyar honvédség 170 éves történetét eleveníti fel a Hon-

védek a páston, vívók a csatatéren címû tárlat, mely március
15-én nyílt meg a Keresztury VMK Gönczi Galériájában. A kiállí-
tás Máday Norbert és Gausz Tamás magángyûjtõk kollekciójá-
ból, valamint a Göcseji Múzeum témához illeszkedõ anyagából
válogat.

BÚCSÚ
EGERVÁRI KLÁRÁTÓL

A Hevesi Sándor Színház
társulata a családdal együtt
a fájdalomtól megrendülten
tudatja, hogy Egervári Klára
Aase-díjas, érdemes mû-
vész, a Hevesi Sándor Szín-
ház örökös tagja 2018. már-
cius 12-én, 82 éves korában
örök nyugalomra tért.

Búcsúztatására 2018. ápri-
lis 9-én, hétfõn 14.30 órakor
kerül sor a teátrum elõcsar-
nokában. A tisztelõket arra
kérik, hogy koszorú helyett
egy szál virággal róják le tisz-
teletüket.

(Egervári Klára munkás-
ságáról lapunk 5. oldalán
emlékezünk meg.)



Mint önkormányzati képviselõ
arról beszélt, Zalaegerszeget elke-
rülték a helyi politikai csatározá-
sok, ugyanakkor többször jelent
meg mostanában negatív hír a vá-
rosról az országos médiában, (Al-
földi-ügy, Eliosz-ügy). Ez nem jó,
mert a ’70-es évek világát hozza
vissza, mondta.

A fórum vendége volt Szél Ber-
nadett, aki a párt programjának is-

mertetése elõtt személyes élmé-
nyeirõl is szólt, hiszen Zalaeger-
szegen a Zrínyi-gimnáziumba járt,
ott érettségizett és egyetemi ta-
nulmányai után a fõvárosban ma-
radt. Úgy érzi, megérkezett a poli-
tikába egy új generáció, akik látják
a jelenlegi rendszer hibáit és lát-
ják a megoldásokat is. S hogy mit
tenne az LMP? Szél Bernadett
szerint nyugodt, békés országot
szeretnének, olyant, ahol a fiata-
lok nem hagyják el hazánkat és

ahol mindenki elmondhatja a véle-
ményét.

Szakértõi kormányt állítanának
fel, visszaadnák az önkormányza-
tok szabadságát. Csak azok az is-
kolák maradnának állami tulajdon-
ban, amelyik település nem tudná
fenntartani az intézményt. Az
egészségügyben dolgozók bérét
négy év alatt 50 százalékkal emel-
nék, az 2017. évihez képest. Jelen-
tõsen emelnék a minimálbért, de a
kisvállalkozói terhek növelése nél-
kül. A minimálnyugdíjat 50 ezer fo-
rintra emelnék, és felemelnék a
családi pótlék összegét. Végül Szél
Bernadett jelezte: elsõként oldanák
meg a devizahitelesek ügyét is.

Mint fogalmazott, bizottsági
szakaszban javaslatot tett arra,
hogy a tûzifa támogatására jogo-
sultaknál a nyugdíjminimum 350
százaléka legyen a határ, hogy
több egyedülálló kaphasson lehe-
tõséget. Kezdeményezését a pol-
gármester, mint elõterjesztõ java-
solta a testületi ülésen, és el is fo-
gadták. Kiss Ferenc úgy véli, bát-
rabban kellene a juttatásokhoz
hozzányúlni, ugyanis a költségve-
tésben van fedezet, és sok a rá-
szoruló zalaegerszegi.

Az önkormányzat újabb terüle-
tet értékesít a déli ipari parkban, a
befektetést ösztönzõ program ke-
retében jelentõs kedvezménnyel.
Ezzel kapcsolatban a képviselõ
megjegyezte: minden ilyen érté-
kesítésnél szükséges a kötelezõ
vállalások teljesülését vizsgálni,
ellenõrizni, de ez az utolsó négy-
öt évben nem történt meg. A pol-
gármesteri hivatal munkájáról
szóló beszámolóval összességé-
ben elégedett, ugyanakkor megje-
gyezte, a bizottsági ülések elõké-
szítésével nem elégedett. Addig,
amíg 9–9 rendes ülés van, addig
a rendkívüli ülések száma eléri, a
14–15-öt. Csökken a város lakos-
sága, folytatta a képviselõ, 2010-
tõl 6–8 százalékkal. A munkanél-

küliek száma is csökken, ugyan-
akkor a foglalkoztatottak száma
nem. A helyi vállalkozások egyes
szakmákban munkaerõhiányra
panaszkodnak.

Végül kitért Alföldi Róbert, a
Nemzeti Színház volt igazgatójá-
val elõkészített beszélgetõs mûsor
letiltására. Mint mondta, ez rossz

fényt vet a városra és röstellkedni
kell az ország elõtt.

Major Gábor, a szociális bizott-
ság tagja arról beszélt, hogy az
önkormányzatnak fontosabbak az
új befektetõek, mint azok a zala-
egerszegiek, akik már hosszú idõ
óta itt mûködtetik kis- és középvál-
lalkozásaikat. Az újonnan, kívülrõl
megszépülõ intézményeknél a
belsõ felújításokra is szükség van,
bízik abban, hogy a belsõ terek is
megújulnak.
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CSÁSZÁR AUTÓSZERVIZ KFT.
Zalaegerszeg , Sport utca 3.
Tel.: 06-30-994 8777 
www.renaultcsaszar.hu

BEMUTATKOZOTT
A FÜGGETLEN JELÖLT

Kiss Ferenc 58 éves közgaz-
dász, a zalaegerszegi pénz-
ügyi és számviteli fõiskolán
végzett. Azóta gazdasági, vál-
lalkozási szektorban dolgozik,
könyvelési, pénzügyi tanács-
adó, saját könyvelési irodát
tart fenn – fogalmazott tájé-
koztatóján.

Negyven éve él Zalaegersze-
gen, jelenleg a besenyõi város-
részben. A megye és a város kö-
zéletében aktívan részt vesz, a
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara alelnöke, a szolgálta-
tó tagozat alelnöke.  Mint mond-
ja, jól ismeri a mikrovállalkozások
problémáit. A ZTE Football Klub
és a HEKA Alapítvány felügyelõ-
bizottságának elnökeként is dol-
gozik.

Elmondta, nem pártot, hanem
a zalaegerszegi embereket sze-
retné képviselni. Az aláírások
gyûjtésénél több mint ezer em-
bert keresett fel és beszélgetett
velük, így sok tapasztalatot gyûj-
tött. Úgy látja, az embereknek
elegük van az egymást lejárató
negatív kampányból. Nem gomb-
nyomogató pártkatonákra van
szükségük, hanem önálló véle-
ménnyel rendelkezõ képviselõk-
re. Felháborodást keltett a sok
kamupárt megjelenése, amiért a
kormányt teszik felelõssé. Mint
fogalmazott, a sok javaslatot,
észrevételt fel fogja használni
munkája során.

– b. k. –

Immár kilencedik éve õrzik a
békák tavaszi vízhez vonulását és
ezzel a helyi bioszférát az alsóer-
dõn a Mindszenty Ifjúsági Ház és
a Domberdõ Természetvédelmi
Egyesület tagjai, valamint az ügyet
támogató önkéntesek. 

Az idén is közel 200 méter hosz-
szúságban építettek terelõfóliát,
hogy a várhatóan gyors vonulás-
ban segítsék a kétéltûeket. Az elsõ
„lassacskán igyekvõ” varangyos
békára rá is találtak az önkéntesek

és át is juttatták a túlsó partra az
egyre nagyobb forgalmú autóúton,
ahol még a mentést végzõknek is
kapkodni kell a lábukat (a sebes-
ségkorlátozást betartva sem lenne
esélyük a békáknak az átjutásra).

Március 11-tõl pedig napi két al-
kalommal ellenõrzik a gyûjtõvöd-
röket a természetvédõk, néhány
hét múlva a túlsó oldalra helyezik
át a fóliát a visszautat segítendõ.

Akik kétkezi támogatást ajánla-
nának a természetvédõ akcióhoz,
a kihelyezett tájékoztató táblák
alapján tehetik ezt meg. 

BÉKAMENTÉS
Hirtelen jött a meleg, gyorsan kell dolgozniuk a békamentõk-

nek az idén, várhatóan rövidebb lesz a levonulás az Aranyoslap-
nál. Az elsõ példányok már elérték a vizet.

MSZP: KÖZGYÛLÉS UTÁNI VÉLEMÉNYEK
„Nem volt hosszú és izgalmas sem” – így jellemezte Kiss Fe-

renc, az MSZP önkormányzati képviselõje a legutóbbi közgyûlést,
aminek néhány döntésérõl sajtótájékoztató keretében beszélt.

Emlékeztetett: három fontos
esemény történt 1848. március
13-án, az idei sajtóreggeli napján.
Bécsben már kitört a forradalom,
az Ellenzéki Kör ezen a napon fo-
gadta el a 12 pontot, és Petõfi
ezen a napon írta meg a Nemzeti
Dalt. Zalaegerszeg és Zala megye
is büszke lehet arra, ami 1848/49-
ben történt, ezért is emlékezik
meg minden évben a helyi hõsök-
rõl.

1990 óta Magyarországon már-
cius 15. a szabad sajtó napja, és
ilyenkor megköszönik az újságírók
munkáját. Utalt arra, hogy az ön-
kormányzatnak korrekt a kapcso-
lata a helyi médiumokkal, akik hi-
telesen juttatják el a városi törté-
néseket az olvasókhoz.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ szerint nagyon fontos a hite-
les tájékoztatás, és mint mondta,
nem szûnt meg Magyarországon a

sajtószabadság. Megköszönte a
jelenlévõ újságíróknak a munkáju-
kat, hogy korrekt, pontos tájékoz-
tatást nyújtanak a város és a tér-
ség eseményeirõl. 

* * *
A szabad sajtó napja alkalmá-

ból az MSZP is köszöntötte a sajtó
munkatársait. A kötetlen beszélge-
tésen dr. Fodor Csaba megyei el-
nök és Góra Balázs elnökhelyet-
tes, országgyûlési képviselõjelölt
szólt a sajtó helyzetérõl. Elhang-
zott: akkor szabad a sajtó, ha az
újságíró felteheti azokat a kérdé-
seket, melyek az embereket ér-
deklik. Máig aktuális a 12 pont, kü-
lönösen a szabad sajtóra vonatko-
zó része. Az újságírók ne azt írják,
amit megmondanak nekik, hanem
azt, amit tapasztalnak. A sajtó fel-
adata az is, hogy rámutasson a
problémákra, felhívja azokra a fi-
gyelmet.

SAJTÓREGGELI
KÖSZÖNTÖTTÉK A HELYI MÉDIA KÉPVISELÕIT

A hagyományokhoz híven a szabad sajtó napja alkalmából a
város vezetõi sajtóreggelin látták vendégül a helyi médiumok
munkatársait. Balaicz Zoltán polgármester ünnepi köszöntõjében
utalt arra, hogy az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulóját
ünnepeljük az idén, az eseményre Zalaegerszeg is készül.

Fotó: Seres

Dr. Vándor Virág 2008 óta a Za-
laegerszegi Járásbíróság polgári
ügyszakos bírája, 2013-tól a tör-
vényszéken csõd- és felszámolási,
illetve a késõbbiekben mindemel-
lett cégbejegyzési feladatokat látott
el kirendelés útján. 2014 áprilisa

óta a Zalaegerszegi Törvényszék
bírósági közvetítõje, mediációs
koordinátora, 2016 második fél-
évétõl elnöki igazgatási feladatok-
kal is megbízott bíró. 2017. április
1-tõl a törvényszék gazdasági
szakágának csoportvezetõ bírája.

ÚJ SAJTÓSZÓVIVÕ
A ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉKEN

2018. március 1-tõl dr. Vándor Virág a Zalaegerszegi Törvény-
szék új sajtószóvivõje, aki dr. Beznicza Árpád kollégiumvezetõt
váltja és dr. Bartalné dr. Mentes Judittal közösen látják el a szóvi-
või feladatokat a Zala Megyei Bíróságon.

FÓRUM AZ LMP PROGRAMJÁRÓL
SZÉL BERNADETT MINISZTERELNÖK-JELÖLT ZALAEGERSZEGEN

Lakossági fórumot tartott az elmúlt héten Zalaegerszegen a Le-
het Más a Politika, ahol elsõként dr. Paksy Zoltán (történész, le-
véltáros) országgyûlési képviselõjelölt mutatkozott be, aki 2009
óta tagja a pártnak.

Balaicz Zoltán polgármester emlékezett a ’48-as hõsökre.



3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szabadság egyet jelent a

döntés, a munkavállalás, a vallás,
a kultúra, a sajtó és a szólás sza-
badságával. A szabadság  mások
értékrendjének tiszteletben tartá-
sát is feltételezi, amiért 170 évvel
ezelõtt szintén küzdöttek 48 hõsei.
Küzdelmükbõl erõt meríthettünk a
jelen korra, hiszen legfontosabb
cél, hogy az ország Magyarország
maradhasson, hangsúlyozta. 

Az ünneplõk Deák Ferenc szob-
rának megkoszorúzása után
Csány László szobrához vonultak.
Itt Holló József nyugállományú al-
tábornagy, a kegyeleti diplomá-

ciáért felelõs miniszteri biztos mon-
dott beszédet. Kiemelte: 1848-ban
egy cél érdekében fogott össze ha-
zánk valamennyi politikai irányza-
ta, és ezzel az összefogással Eu-
rópában egyedülálló módon, fegy-
ver és vér nélkül vitték diadalra a
polgári átalakulás ügyét. A magyar
nemzet százados terheket és bék-

lyókat próbált lerázni magáról 1848
tavaszán, amikor szabadságáéért,
függetlenségéért szállt síkra. Már-
cius 15-én tehát sok százados füg-
getlenségi törekvéseink valóra vál-
tására emlékezünk, amit a magyar
szabadság örömünnepének tart-
hatunk számon. Minden esztendõ-
ben arra figyelmeztet ez a nap,
hogy a legfõbb kérdésekben meg-
alkuvásnak helye nincsen, húzta
alá. Az idei március 15-e nemcsak
a ’48-as forradalom, hanem a Ma-
gyar Honvédség megalakulásának
170. évfordulója is egyben. A sza-
badságharcban létrejött Magyar
Honvédség legfõbb feladata ma is
a haza és a magyar emberek vé-
delme, hangoztatta.

Ez alkalomból a Zalai 47. Hon-
védzászlóalj Hagyományõrzõ
Egyesület díszkardot adományo-
zott Balaicz Zoltán polgármester-
nek, amit dr. Varga Péter gazdasá-
gi vezetõ adott át. A megemléke-
zés Csány László szobrának meg-
koszorúzásával ért véget.

(Folytatás
az 1. oldalról.)
Az ilyenkor be-

mutatott mûtétek so-
rán a cég legújabb
fejlesztésû anyagait
alkalmazzuk, mely-
bõl következtetni tu-
dunk a szemsebé-
szet fejlõdési iránya-
ira is. A mûtét köz-
beni tapasztalatok-
ról ugyanakkor
v issza je l zéseke t
várnak, ahogy a
nyomon követett be-
tegek állapotáról is,
hiszen a kontroll-
vizsgálatokon kide-
rül, mennyire elége-
dettek, mennyire lát-
nak jól a beültetett
mûlencsével. 

Az osztályvezetõ
fõorvos által elvég-

zett két mûtétbõl az egyik speciáli-
sabb beavatkozást igényelt.

– A beteg jobb szemén koráb-
ban dioptriahibát helyreállító mûté-
tet végeztek. A mostani operációt
a szürke hályog mellett a szaru-
hártya görbületi hibája is szüksé-
gessé teszi, ami ugyancsak gátol-
ja az éles látást. Az utóbbit lehet
orvosolni szemüveggel, de csak
addig, amíg a betegnek nincs
szürke hályoga. Most ezt az ösz-

szetett problémát tudjuk
megoldani egy multifokális
tórikus (cilinderes) mûlencse
beültetésével, mégpedig egy-
szerre – magyarázta a mûtét
elõtt dr. Szalczer Lajos. 

A népbetegségnek számí-
tó szürke hályog nemcsak az
idõs korosztályt érinti. Az
osztályvezetõ fõorvostól
megtudtuk, hogy egyre gya-
koribb a fiatalabbak körében
is, melynek hátterében a
napsugárzás és a környezet-
szennyezés okozta ártalmak
állnak, továbbá a különbözõ
anyagcsere-betegségek, fõ-
ként a cukorbetegség. A
szürke hályoggal küzdõ bete-
gek száma éppen ezért nö-
vekszik folyamatosan. A zala-
egerszegi kórház szemészeti
osztályán évente mintegy
kétezer ilyen operációt vé-
geznek.

EMLÉKEZÉS
1848–49 HÕSEIRE

Vigh László

Holló József

– B. K. –

Ezenkívül szakmai különdíjakat
is kiosztanak az április 26-án a fõ-
városban tartandó ünnepségen. A
hagyományteremtõ szándékkal
létrehozott elismerést az idén elsõ
alkalommal adják majd át. A zala-
egerszegi jelöltek egyikét, dr.
Goldfinger Jenõ szülész-nõgyó-
gyászt kérdeztünk ennek kapcsán.

– Levélben értesültem arról,
hogy a jelöltek a díjra, nagyon
meglepõdtem, örültem is neki, de
pontosan nem tudom, hogy kerül-
tem ebbe a körbe – mondja az
egyik ügyeleti napon dr. Goldfinger
Jenõ.

Valójában a páciensek ajánlá-
sai alapján lehetett a jelöltek közé
kerülni A Goodwill Pharma Az
Egészségért Alapítvány által létre-
hozott díj várományosaként. Az
ajánlásra 2017. szeptember és
2018. január közepe között volt le-
hetõség internetes vagy postai
úton. A nyugat-magyarországi lis-
tán 139 orvos szerepel, köztük
öten a Szent Rafael Kórházban
gyógyítanak, illetve a megye terü-
letérõl még néhány orvos kapott
voksot. 

– A díjra olyan szakembere-
ket lehet jelölni, akik cselekede-
tükkel megmentették betegük
életét, vagy akár a mindennapi
orvosi munkájuk során olyan el-
hivatottsággal praktizálnak,
melyben rendkívüli odaadással,
tudományos igényességgel és

humanitárius szemlélettel segí-
tenek a hozzájuk fordulókon. Ön
ezek szerint  egy a betegek által
kedvelt orvos?

– Az igaz, hogy sok kismamám
van, de egyáltalán nem tartom ma-
gam kedvencnek, és mindenkép-
pen hangsúlyozni szeretném,
hogy ez csapatmunka, szükség
van a kollégákra. A sikerben az or-
vostól a szülésznõkön át, mûtõs
személyzetig, adott esetben az al-
tatós kollégákig mindenki belete-
szi a maga részét. 

– Úgy tudom, azon kevés nõ-
gyógyászok közé tartozik, akik
megtagadják az abortusz végre-
hajtását, amihez, bár kevesen
tudják, joga az orvosnak.

– Ketten vagyunk így ezzel je-
lenleg az osztályon. 

– Az egész pályáját a zala-
egerszegi kórházban töltötte?

– Igen, 25 évvel ezelõtt pálya-
kezdõként is már idejöttem. És ha

már csapatmunka, mindenképpen
szólni kell azokról a kollégákról is,
akik pályám korai idõszakában
dolgoztak itt, de ma már nem, és
akiktõl rengeteget lehetett tanulni,
tapasztalatot szerezni.

– A szülés segítése kiemelt
terület önnél?

– A legerõsebb érzelmi töltettel
és a legnagyobb kockázattal ez
jár, de nem csak ezt szeretem. Ez
egy bizalmi munka, szakmai inti-
mitást követel. Az embereknek
van háziorvosa, fogorvosa és a
nõknek nõgyógyásza. Ez a három
állandó szokott lenni. 

– Tudja nagyjából, hogy
mennyi baba született az ön ke-
zei között?

– Több mint háromezer. Ez
szembesít nap mint nap az idõ
gyors múlásával. Amikor valaki
többedszer jön szülni. Vagy szinte
hihetetlen, de kezdetben együtt
dolgoztam azzal az orvossal, aki-
nél én születtem. 

– A páciensek részérõl ez a
jelölés pozitív visszajelzés. Ön
is ilyen elégedett? Újra ezen az
úton indulna?

– Azt leszámítva, hogy nagyon
sok idõt vesz el a családomtól és
ez óriási áldozatokkal jár, azt hi-
szem igen. 

A jelöltekre szavazni március
végéig lehet. Jelenleg a lista élén
dr. Szalai Zoltán fõorvos, kézse-
bész, a traumatológia vezetõje áll.
A megyei kórházból további jelölt
még dr. Gárdos László fõorvos, a
gyermekosztály vezetõje, dr. Vaj-
da György fõorvos a szülészet-nõ-
gyógyászati osztály vezetõje és dr.
Fenyõsi Zoltán fõorvos, aneszte-
ziológus. 

HÁROMEZER BABÁT SEGÍTETT VILÁGRA
SZENT-GYÖRGYI ALBERT-DÍJ ELSÕ JELÖLTJEI

A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert nevével fémjelzett orvosi
díjat alapítottak, melyet a páciensek szavazatai alapján ítélnek
oda hét orvosnak, megosztva az ország nyugati és keleti felében
három-három, illetve Budapesten egy doktornak. 

ELLENZÉKI MEGEMLÉKEZÉS
Közös megemlékezést és koszorúzást tartottak a zalaegerszegi demokratikus ellen-

zéki pártok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából.

Az MSZP–Párbeszéd szövetség, valamint a DK és az LMP helyi szervezetének tagjai, il-
letve országgyûlési képviselõjelöltjei a Kossuth-szobornál gyûltek össze egy rövid ünnep-
lésre. Beszédet László Marcell gimnazista mondott. Mint fogalmazott: manapság újra ve-
szélyben vannak azok az elvek és értékek, amikért a márciusi ifjak küzdöttek. A közmédiá-
ban cenzúra van, nincs közös teherviselés, csak a tehetõseknek kedvezõ adórendszer.
Nincs felelõs minisztérium és miniszterelnök sem, akivel vitába lehetne szállni, mert a mi-
niszterelnök úgy véli, a viták ideje lejárt. A szónok szerint az is aggasztó, hogy az egészség-
ügynek és az oktatásnak még minisztériuma sincs.

László Marcell elmondta: 170 éve csak egyetlen választás volt, a forradalom és az azt kö-
vetõ szabadságharc. Ma is van választás, de vért nem kell hullatni hozzá: úgy hívják április 8.

ÉLÕBEN A MÛTÕBÕL
HOL TART MA A SZÜRKEHÁLYOG-SEBÉSZET?

Dr. Goldfinger Jenõ
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2018. 03. 29., 04. 26. Kék zsák: 2018. 03. 30., 04. 27.

Üveghulladék gyûjtése: negyedévente, legközelebb áprilisban.

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. március 31-ig kétheti rendszerességgel,

páratlan heteken.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

Vállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
– Hulladékszállítással!
– Érték- és felelõsségbiztosítással.
– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA



(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, a magyar kard

történeti hagyományait õriznünk
kell, hiszen a kard és a szablya
sok dicsõséget szerzett a magyar
katonáknak a történelem folya-
mán.

A most bemutatott anyag két
részre osztható. A tárlat elsõ fele
1848 hõseinek állít emléket, a ma-
gángyûjtõk és a múzeum doku-

mentumai alapján. A kiállítás má-
sodik része pedig azt mutatja be,
hogy a katonai vívás – a dualiz-
mus korától egészen a II. világhá-
borút követõ idõszakig – hogyan
alakult át sportszerû vívássá.
Vagyis a harcászatból hogyan lett

sporttevékenység. A Gönczi Galé-
ria tárlatán különféle vágó- és szú-
rófegyvereket, emlékérmeket,
szakkönyveket és korabeli doku-
mentumokat is láthatnak az érdek-
lõdõk. De a Magyar Kardvívó Isko-
la megalapításának történetét is
nyomon követhetjük. A falakon pe-
dig Kertai Zalán festõmûvész alko-
tásai láthatók, aki többek között a
tizenhárom aradi vértanú portréját
is megörökítette.

A rendezvényen részt vettek a
Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyo-
mányõrzõ Egyesület tagjai is, akik
a kiállítást megelõzõen felelevení-
tették a zászlóalj történetét.
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ELADÓ! Belvárosi, 56 m2-es, felújított, gázas lakás, azonnali beköltözési

lehetõséggel. Érdeklõdni a 06-30/719-0088-as telefonszámon lehet.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Egyetértve a rendszerváltó kö-

vetelésekkel. Azt is elhatározták,
hogy Deák Ferencet felkérik, hogy
fogadja el a követséget, hogy õ
képviselhesse a vármegyét a po-
zsonyi országgyûlésben. Érezték
ugyanis, hogy komoly jelentõsége
lesz a gyûlésnek. Deák másnap
Zalaegerszegre érkezett. Az itteni
„megmozdulás” tulajdonképpen az
õ köszöntése volt. Hiszen fáklyás-
menet és zeneszó várta a politi-
kust. A pesti forradalom híre majd
csak az ezt követõ napon, vagyis
március 17-én jutott el a városba.

Hogy hogy nézett ki ekkoriban
a városközpont? Béres Katalin el-
mondta, hogy a vármegyeháza
épületén kívül, állt attól nem

messze egy alispáni kúria, ami ko-
rábban a megyei orvos háza volt
(az épület maradványai a múzeum
alatt vannak). Már megvolt a só-
ház, a plébániatemplom és -hiva-
tal, valamint az Arany Bárány, de
nem a ma ismert szálloda, hanem
egy jóval kisebb fogadó. Ezzel
szemközt a városháza egyemele-
tes épülete helyezkedett el. 

Zalaegerszegnek körülbelül
4000 lakosa volt ekkor, akik fõleg

mezõgazdaságból és iparból él-
tek, persze voltak köztük nemesek
is. Talán furcsának tûnik, de a bel-
város egészen újnak nézett ki ak-
koriban. Mint azt a történész fel-
elevenítette: 1826-ban két tûzvész
is pusztított, ami szinte teljesen le-
rombolta az addigi várost. Ezt kö-
vetõen született meg az elsõ igazi
városrendezési terv, s az újjáépí-
tés ennek elvei mentén zajlott. Ér-
dekességképpen megemlítette,

hogy ekkor „egyenesedett ki” a
Kossuth utca is, amit akkor még
Fehérképi utcának hívtak.

A belvárosi séta során a részt-
vevõk megálltak többek között a
kvártélyház falán lévõ Széchenyi-
dombormûnél, a Kossuth-szobor-
nál és a Zalai nemes szobránál
(ahol a korabeli viseletrõl is hall-
hattak érdekességeket). A baran-
golás utolsó állomása a Csány-
szobor volt, ahol a politikus érde-

mein kívül szóba került magának
a szobor felállításának históriája
is. A történész arról is beszélt,
hogy az „aradi tizenhárom” ismert-
ségéhez képest kissé eltörpül
Csány emlékezete, részben azért,
mert õt négy nappal késõbb vé-
gezték ki.

Béres Katalin úgy látja, hogy az
érintett idõszakban felnõtt a város-
ban egy olyan lelkes, fiatal generá-
ció (például Csúzy Pál, Degré Ala-
jos, Tolnay Károly), akik komoly
szerepet vállaltak a közéletben.
Nemcsak a szórakozásból és a
bálok szervezésébõl vették ki ré-
szüket, hanem – országgyûlési kö-
vetként, és/vagy honvédként – a
szabadságért vívott küzdelemnek
is aktív résztvevõi voltak.

– pet –

Az 1936-ban, Vasason szüle-
tett színésznõ két évvel ezelõtt
ünnepelte 80. születésnapját. A
jeles alkalomból egy kötet is nap-
világot látott (Egy színészi pálya
története címmel), mely az elõ-
adómûvész életének fõbb mo-
mentumait, na és legfontosabb
szerepeit foglalja össze.

Egervári Klára még 14 éves
sem volt, amikor hangjára felfi-
gyelt a pécsi színház akkori igaz-
gatója, Szendrõ József. Néhány
évvel késõbb le is szerzõdtette a
Pécsi Nemzeti Színház énekka-
rába. Majd fokozatosan prózai
szerepeket is kapott.

Pécs után Gyõr, aztán Békés-

csaba, Miskolc, Veszprém, Szol-
nok, Kaposvár és Szeged jött.
Még javában dolgozott a szegedi
színházban, mikor Ruszt József
már állította össze a zalaeger-
szegi társulat névsorát; amiben
Egervári Klára is szerepelt. A szí-
nésznõ akkor már harminc év-
adot húzott le különbözõ társula-
toknál, azonban Ruszt hívó sza-
vára ismét – ezúttal végérvénye-
sen – lakhelyet váltott.

A zalaegerszegi közönség a
'80-as, '90-es években musica-
lekben, operettekben és drámai
szerepekben egyaránt láthatta a
mûvésznõt. Játszott többek kö-
zött az Ember tragédiájában, a
Figaro házasságában, a Mefis-
tóban, a Kabaréban, a Charlie

nénjében, a Mágnás Miskában
és az Arany árában. Hatvanéves
korában a Csárdáskirálynõ Ce-
cíliájaként ünnepelhette a közön-
ség. Utolsó szerepe 1998-ban
Csehov Hattyúdalában volt.

Nyugdíjazása után sem tûnt
el a kulturális életbõl, hiszen a
színház rendezvényein – ha
egészsége engedte – mindig je-
len volt, mint ahogy a városban
is gyakorta lehetett látni/hallani
jellegzetes figuráját, és messzi-
rõl is felismerhetõ hangját. A ta-
valyi évadban például Agatha
Christie „hangjaként” fel is tûnt
az És már senki sem! címû kri-
miben. 2017. októberében pedig
Bischof Sándor (a színház nyu-
galmazott díszlettervezõje) ki-
állításmegnyitóján is közremûkö-
dött.

Egervári Klára két évvel ez-
elõtti kötetbemutatóján úgy fo-
galmazott: korábban el sem tud-

ta képzelni, hogy a színházon kí-
vül is van élet, és a kollégákon
kívül másokkal is lehet barátkoz-
ni. Az utóbbi években, évtizedek-
ben azonban egyre szorosabb
lett a kapcsolata volt nézõivel, il-
letve a városlakókkal, boltosok-
kal.

A mûvésznõ április 6-án töltöt-
te volna be 82. életévét. 

ELHUNYT EGERVÁRI KLÁRA SZÍNMÛVÉSZNÕ
Néhány hete még a belvárosi élelmiszerüzlet pénztárosaival

viccelõdött, most meg szomorú hírt hallunk: elhunyt Egervári
Klára Aase-díjas színész, érdemes mûvész, a Hevesi Sándor
Színház társulatának örökös tagja.

A MAGYAR KARD HAGYOMÁNYAI
KIÁLLÍTÁS A 170 ÉVES HONVÉDSÉG TISZTELETÉRE

ZALAEGERSZEG A FORRADALOM NAPJAIBAN
ZENESZÓ ÉS FÁKLYÁSMENET DEÁK TISZTELETÉRE

– pP –

A Pillantás a mából címû kiállí-
táson többek között olyan hazai hí-
rességekrõl láthatunk korabeli
fényképeket, mint Törõcsik Mari,
Sinkovits Imre, Béres Ilona, Páger
Antal, vagy éppen Móricz Virág,
Karinthy Ferenc és Kassák Lajos.
Ellesett pillanatok vagy tudatosan
megkomponált felvételek; a múlt
megörökítése, vagy az emberi ér-
zelmek sokaságának az idõk vége-
zetéig ható egy pontba sûrítése?
Sokan sokfélét írtak már a fotográ-
fia lényegérõl. Akárhogy is, Keleti
Éva képei a kulisszák mögé, vagy
éppen a színpad elé, a legelsõ sor-
ba kalauzolják el a nézõt, ahol a
színészi átlényegülés folyamata
megtörténik – fogalmazott a tárlat-
nyitón Gecse Péter alpolgármes-
ter. Utalva arra, hogy Keleti Éva az
ötvenes évektõl kezdõdõen évtize-
dekig színházi fotósként tevékeny-
kedett. Dolgozott a Magyar Fotó-
nál, az MTI-nél, az Új Tükör maga-
zinnál, majd az Europress képügy-
nökség vezetõje lett. A színházi és
táncmûvészeti életet bemutató
fényképeivel már a hatvanas évek-
ben iskolát teremtett. 

A fotográfus a nyolcvanas
években többször megfordult Za-
laegerszegen is. 1982 õszén, az
állandó színház megalakulásakor
szinte mindent megörökített, ki-
váltképp Ruszt József fõpróbáit –
fogalmazott a kiállítást megnyitva
Tucsni András dramaturg. Mint
mondta: minden mûvészeti tevé-
kenység alapja a kíváncsiság, és
Keleti Évát mindig ez hajtotta.

Õszintén és szenvedéllyel végezte
munkáját. Annak ellenére, hogy
nem mûvésznek, még csak nem is
fotóriporternek készült, hanem ve-
gyésznek. Az ELTE fizika-kémia
szakos hallgatójaként gyakornok-
nak ment a Magyar Fotó Állami

Vállalathoz; aztán ott ragadt. De
nem mint vegyész, hanem mint
kezdõ fotós. Hírnevet Az ügynök
halála címû színdarab egyik közis-
mert fotójával szerzett magának. A
kulisszák mögött kapta lencsevég-
re a címszerepet játszó, és akkor
már nagybeteg Tímár József szín-
mûvészt, aki éppen azt próbálgat-
ta, hogy lesz-e elég ereje az elõ-
adás alatt cipelni a bõröndöket.
Késõbb alig akarták elhinni a fo-
tográfusnak, hogy nem színpadon,
elõadás alatt készült a felvétel.
Sok más alkotásához hasonlóan,
ez a kép is afféle tisztelgés a hu-
mánum elõtt.

Ahogy az a zsinagógában nyílt
tárlat kísérõszövegeiben is olvas-
ható: Keleti Éva egész mûködésé-
nek egyik sarokpontja az arc feltét-
len tisztelete. Hiszen a fényképe-
zés alanya mindig kiszolgáltatott
helyzetben van. A kamera elé ke-
rülõ arc védtelenül leplezetlen. A jó
fényképész azonban nem elárulni
akarja az embert, hanem megérte-
ni – írja a fotográfus munkáiról
Szarka Klára fotótörténész, az

életmû gondozója, aki fel is szólalt
a tárlatnyitón.

Mint fogalmazott: a Zalaeger-
szegen most kiállított anyag kicsit
árnyalni szeretné azt a képet,
hogy Keleti Éva csak színházi fo-
tókat készített. A mûvészportrék
között ugyanis a magyar irodalmi
élet nagyjai is feltûnnek. A kurátor
elárulta, hogy a fotográfus óriási
archívummal rendelkezik. Nem-
csak Magyarországon, hanem kül-
földön is többször nyílt önálló tárla-
ta, amiket mindenhol nagy siker
fogadott. Válogatni még bõven
van mibõl, akár egy következõ ki-
állításra. Annál is inkább, mert

színházi fotókat ugyan már nem
készít a mûvész, de az elmúlt idõ-
ben úgynevezett autonóm, kon-
ceptuális alkotásokkal kezdett el
foglalkozni. 

A kiállításmegnyitón részt vett
Keleti Éva is, aki elmesélt egy-két
érdekes történetet a most kiállított
fotók kapcsán. Mint mondta: a
nyolcvanas években járt már a za-
laegerszegi zsinagógában, éppen
amikor azt hangverseny- és kiál-
lítóteremmé avatták. A tér már ak-
kor is lenyûgözte, és akkor eszébe
sem jutott, hogy egyszer itt majd
kiállítása nyílik. A most bemutatott
anyagnak két arca van: egyrészt
bizonyítja, hogy õ nemcsak szín-
házi fotós, másrészt megmutatja a
fotográfia erejét. A fényképezõgép
ugyanis arra való, hogy elmond-
juk, kifejezzük vele gondolatain-
kat.

Õt mindig a szabadságvágy és
a boldogságkeresés izgatta, s
ezeket a pillanatokat próbálta leg-
inkább megörökíteni. Ez látszik a
Törõcsik Mariról készült városlige-
ti képsorozaton, melynek egyik
közismert darabja épp a tárlat fó-
kuszába került. A képpel jelleme-
ket is kiválóan lehet ábrázolni.
Páger Antal és Kállai Ferenc szí-
nészek „kutyás” képei nagyon jó
példák erre. Míg a kissé távolság-
tartó, sõt emberkerülõ Páger ku-
tyájával is messzirõl érintkezik, ad-
dig Kállai önfeledten mosolyog az
ölében ülõ ebbel. A két színész el-
térõ jelleme a kutyával való kom-
munikációban is jól megmutatko-
zik. Keleti Éva szerint a fotó arra is
jó, hogy konfliktusokat oldjon fel. A
zsinagógában látható irodalmi
„részleg” falán például Gyurkó
László írónak és Gyurkovics Tibor
költõnek ki kell békülniük egymás-
sal.

Hogy a megfelelõ eszközökön
és azok megfelelõ beállításán túl
mi kell a jó fotográfiához? Alázat
és kreativitás. Csak így tud a töké-
letes kép végül kiválni a meg-
számlálhatatlan, egyenértékû élet-
pillanatokból. Keleti Évának ez év-
tizedeken át sikerült.

A tárlat április 7-ig látogatható.

AZ ARC FELTÉTLEN TISZTELETE
KELETI ÉVA MÛVÉSZPORTRÉI A ZSINAGÓGÁBAN

Az irodalom, a színház- és a fotómûvészet különös találkozása
a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben nemrégiben nyílt tár-
lat, mely Keleti Éva (1931) Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar
fotográfus képeibõl ad ízelítõt.

Peugeot motorkerékpár

(50 ccm) keveset futott,

jó állapotban eladó. 

Érdeklõdni:

20/335-2002.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2018. április 5-én 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

Pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2018. április 13. (péntek)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),  

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)

bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási

hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként ön-
kormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tarto-
zás miatt szûnt meg.

– Az ötéves idõtartamot az a)-b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl, a
c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.

– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

Szálláshasználó kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2018. május 7-én). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-
139 vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A I/12. 36 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

215 7.740 

A II/23. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

215 7.740  

A III/29. 33 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

215 7.095  

A ZALAEGERSZEGI VÁSÁRCSARNOK ÉS PIAC 

2018. MÁRCIUS 30-ÁN

NAGYPÉNTEKEN DÉLELÕTT

IS VÁRJA A KEDVES  VÁSÁRLÓKAT!

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ JELENTKEZÉSRE
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köz-

nevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) korm.rendelet, a nevelési-ok-
tatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának 17/2018. sz. határozata alapján Za-
laegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai jelentke-
zések idõpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Óvodai jelentkezés a 2018/2019. nevelési évre:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiban a jelentkezés idõpontja:

2018. ÁPRILIS 23–24. (HÉTFÕ–KEDD)

Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.00 óra között fogadják a Kedves Szülõket.

A nem önkormányzati fenntartású óvodákban az intézmények fenntartói által meghatározott idõpont-
ban és módon történik az óvodai jelentkezés.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusz-
tus 31-ig tartó idõszak.

Az a gyermek, aki 2018. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ nap-
jától (2018. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a szü-
lõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így azok a szülõk, akiknek gyermekei
2018. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (elõfelvételis jelentkezõk), gyermekük óvodai felvételi
szándékát a fenti idõpontokban szintén jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükrõl a
2018/2019. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó elõírá-
soknak megfelelõen, a rendelkezésre álló szabad férõhelyek függvényében dönt az óvoda vezetõje.

Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felven-
ni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik.

Kötelezõ az óvodába történõ jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben a harma-
dik életévét betölti, majd a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órát köteles óvodai ne-
velésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer-
rõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szü-
lõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem
íratja be szabálysértést követ el.

A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szü-
lõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját (2018. április 24.) követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ óvodák alapító okira-
tukban meghatározottak szerint ellátják a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértõi bizottság szakvéleménye alapján vehetõ igénybe. A
szakértõi bizottság tájékoztatja a szülõt azokról a lehetõségekrõl, amelyek alapján a sajátos nevelési
igényû gyermek az óvodai nevelésben eleget tehet. A köznevelési intézményt a szülõ választja ki a
szakértõi bizottság által javasolt intézmények közül.

Az óvodai felvételrõl a férõhelyek függvényében az óvoda vezetõje dönt.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésõbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot (2018. április 24.) követõ huszonegyedik munkanap.

Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet, a felleb-
bezést Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyúj-
tani.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
(anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a
gyermek TAJ-kártyáját
a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági
igazolványát

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzetei Zalaeger-
szeg város honlapján érhetõk el:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovodai_felveteli_korzetek.pdf

Tájékoztató az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekeket ellátó óvodákról és azok
elérhetõségérõl:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/integralt_ellatas_biztosito_ovodak.pdf

LAKOSSÁGI
FÓRUM

Tisztelt választókerületi
lakos!

Tájékoztatom, hogy Lakos-

sági fórumot tartok  Bazita  és

környéke  lakosai  számára a

közösségi  házban, melyre ez-

úton szeretném meghívni Önt. 

Idõpontja:
2018. MÁRCIUS 27.

KEDD, 18.00

Helyszíne:
Közösségi ház
(Bazitai út 3.)

Témája:
körzeti orvosi ellátás rendje 

Észrevételeiket, javaslataikat
szeretettel várom!

Sándor Dénes György
önkormányzati képviselõ 

+36-70/938-8084

HIRDETMÉNY
A ZALAEGERSZEGI ORSZÁGGYÛLÉSI

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI IRODA,
VALAMINT A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

ELÉRHETÕSÉGEIRÕL

Az Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és
a Helyi Választási Iroda

vezetõje: dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ.

Székhelye, címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.

Telefonszám: 92/502-102 • 92/502-114 • 92/502-199

Fax-szám: 92/502-119

E-mail-cím: valasztas@zalaegerszeg.hu



Az ünnepélyes eseményen
Vígh László országgyûlési képvi-
selõ gratulált a ZTE ZÁÉV bajnoki
címéhez. Kiemelte, hogy nemcsak
a városnak, hanem a megyének is
elismerést szereztek. Az ország-

gyûlési képviselõ virággal és a te-
két szimbolizáló tortával kedves-
kedett a bajnokcsapat tagjainak.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere megemlítette, hogy
nemrég találkoztak a városházán
a csapat nemzetközi szereplése
kapcsán, már akkor várható volt a

bajnoki cím, ami megvalósult. Ki-
emelte a játékosok és vezetõk kö-
tõdését a városhoz, hogy egy iga-

zi lokálpatrióta
csapat szerzett
aranyérmet. El-
mondta, hogy a
nyár során 12
millió forintból
felújításra kerül
a tekézõk ottho-
na.

Tóth László,
a Magyar Teke-
szövetség fõtit-
kára hangsúlyo-
zta, hogy a ki-
tartás, az erõ és

az egység jelen volt a ZTE ZÁÉV-
nél, ennek köszönhetõ a bajnoki
cím.

A csapat vezetõi és játékosai a
köszöntõk után átvették aranyér-
müket. A bajnoki címért járó kupát
a csapatkapitány Csurgai Anita
emelte a magasba.
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC
96-86 (27-22, 20-17, 23-27, 26-20)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE NKK–MTK-Budapest 63-46 (26-20, 13-11, 13-13, 11-2)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV TK–Bátonyterenyei TK Viktória 8:0 (3300-2770)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Ricsilla Futsal–Agenta Girls Szekszárd FC 3-4 (2-3)
NB I-es nõi futsalmérkõzés, Répcelak.

Tarr Andráshida SC–Dunaharaszti MTE 2-1 (1-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.

Körmendi DMTE–Egerszegi KK 25-29 (14-14)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Körmend.

RÖVIDEN
A fedett pályás atlétikai versenyszezon utolsó bajnokságát

rendezték Budapesten a BOK-csarnokban.

Góczánné Tóth Zsuzsa mindkét rövidtávfutó versenyszámban
rajthoz állt, s mindkettõt megnyerte. A 60 m-es síkfutást 9,62 mp-es,
a 200 métert pedig 32,33 mp-es idõeredménnyel nyerte. Csóra
Zsanett, a Zalaszám ZAC sokoldalú atlétája megnyerte a távolug-
rást 384 cm-es teljesítménnyel, majd a magasugrásban 130 cm-es
eredménnyel ezüstérmet nyert. Végül a súlygolyót 8,01 m-re lökte,
ezzel a bronzéremmel tette az éremgyûjteményét teljessé.

* * *
A zalaegerszegi Gála Társastáncklub Egyesület párosai – oszt-

rák, magyar, szlovák és cseh párosok társaságában – nemzetközi
egyéni táncversenyen vettek részt március 11-én az ausztriai
Oberpullendorfban.
Érmes eredményeik:

Tuboly Zsombor–Salamon Sára (junior) B latin, 1., Beke
Mátyás–Darabos Emma (gyerek 2), D standard, 1., Beke
Mátyás–Darabos Emma (gy2) D latin 2., Takács Dávid–Forintos
Odett Regina (junior 1) D standard, 3., Magyar Kristóf–Németh
Zsóka (junior 1) D latin, 3.

* * *
Veiland Violetta Portugáliában – Leiria városában – fejezte be az

idei fedett pályás bajnoki szezont.
A Zalaszám ZAC kitûnõ súlylökõje az országos bajnokságon ki-

vívott ezüstérmével vívta ki a jogot, hogy Magyarországot képvisel-
hette az eseményen. Az érettségire készülõ fiatal versenyzõ súlylö-
késben 14,81 m-es teljesítménnyel a 9. helyezést érte el. 

* * *
Március 23–25. között Sopronban rendezik meg nõi kosárlabdá-

ban a Magyar Kupa nyolcas döntõjét. A finálénak résztvevõje a ZTE
NKK együttese is. A nyolcas döntõ elsõ mérkõzésén a zalaiak a
CMB Cargo UNI Gyõr csapata ellen lépnek pályára 23-án, 13 órá-
tól.

A ZTE-nél komolyan veszik a kupát, és szeretnék megtréfálni
nevesebb ellenfelüket. Amennyiben sikerülne, a Cegléd–Szekszárd
párharc gyõztesével találkozhatnának a döntõbe jutásért.

* * *
Nagykanizsán került megrendezésre az idei kötélugró diákolim-

pia megyei döntõje.
Gerencsér Anna, a Petõfi-iskola tanulója gyorsaságiban, kötele-

zõ gyakorlatban és összetettben is valamennyi ellenfelét megelõz-
te, mindhárom versenyszámát megnyerve lett megyei bajnok és ju-
tott a gyõri országos döntõbe. 

További eredmények. Összetettben: 4. Parragi Eszter (Mind-
szenty), 5. Varga Villõ (Öveges).

Mindhárman az egerszegi Speed Kötélugró Klub versenyzõi.

– Az egyik ok, van egy kezdõdõ
gerincsérvem, amellyel nem taná-
csos versenyezni – hangoztatta
Szanati Szabolcs. – A versenysze-
rû sportolás egyébként már nem is
állt annyira közel hozzám. Fõállás-
ban kemény fizikai munkát végzek,
a kettõ együtt már sok, mellé jött a
gerincsérv. Döntenem kell. Orvo-
saim nem ajánlották még hobbi-
szinten sem a súlyemelést. Szóval
ezért döntöttem így.

– Térjünk vissza a kezdetre,
mikor kezdted el a súlyemelést?

– Tizenhét éve, 2001 szeptem-
berében ismerkedtem meg a sport-
ággal. Édesapám birkózó volt, on-
nan mentem át a súlyemelõterem-
be. A birkózást abba akartam hagy-
ni, de édesapám azt mondta, ezt
akkor tehetem meg, ha keresek
magamnak egy másik sportágat.
Gyorsan megtetszett a súlyemelés.
Jó volt a közösség, jók voltak az
edzõk. Itt ragadtam, amit nem bán-
tam meg.

– Gyötrõdtél, mire meghoztad
a döntést visszavonulásodról? 

– Hát persze. A súlyemelés egy
életforma, aki benne élt a sportág-
ban, az átérzi ennek hiányát. A
súlyemelés peremsportág Magyar-
országon, fõállásban nagyon keve-
sen ûzhetik. Amikor még diák az
ember, nincs akkora gond a felké-
szüléssel, versenyzéssel, de nyolc-
órás meló után felkészülni, az már
nem olyan egyszerû. Én eredmé-
nyeket akartam elérni, ami a körül-
ményekhez képest sikerült is. Biz-
tos vagyok benne, ha mondjuk jó
pár évig lehettem volna sportstá-

tuszban, több is kijöhetett volna eb-
bõl a pályafutásból. Más klubnál ta-
lán többre vittem volna, de én ra-
gaszkodtam a ZTE-hez. 

– Pályafutásod során mely
eredményeidre emlékszel a leg-
szívesebben vissza?

– Az U–23-as korosztály Euró-
pa-bajnokságán, Lengyelország-
ban a hetedik helyen zártam. Elég
kalandos úton kijutottam a törökor-
szági felnõtt vb-re is. Szinte oda se
értem, és már versenyeznem kel-
lett. Egy cseppet sem tudtam akkli-
matizálódni. Az említett eset is mu-
tatta a sportág sanyarú helyzetét
hazánkban. A hazai versenyek kö-
zül az egyik legkedvesebb szá-
momra, hogy ifjúsági korúként
bronzérmet szereztem a felnõttek-
nél. A hazai ob-ken több korosztály-
ban is aranyérmet szereztem, akár-
csak a diákolimpiákon. Összessé-
gében nem panaszkodhatom. 

– A szakemberek azt mondták
rólad, hogy õserõ voltál a sport-
ágban, amit szinte neked találtak
ki...

– Egy biztos, érdekes stílust
képviseltem a sportágban. Sok

mindent erõbõl próbáltam és tud-
tam is megoldani. A fogásnemek
során többet dominált az erõ ná-
lam, mint a technika. 

– A ZTE súlyemelõ szakosztá-
lyának utolsó felnõttválogatottja
voltál. Lesznek még követõid?

– Nagyon remélem, hogy lesz
még felnõttválogatott Egerszegrõl.

– A civil életben keményen
dolgozol, de mellette zenélsz is...

– Valóban, kicsit a súlyemelés
helyébe lépett a zene. Két zenekar-
ban is játszom. Tanárhoz is járok,
hogy tudásomat tökéletesítsem. A
zenélés kikapcsol. Nagyon örülök,
hogy a súlyemelés helyett találtam
egy másik szabadidõs elfoglaltsá-
got. A sportot sem szeretném felad-
ni, valami olyan foglalatosságot ke-
resnék, amely nem terheli a gerin-
cemet. A súlyemelésben eltöltött
annyi év után szeretném karbantar-
tani magam.

SZANATI SZABOLCS BEFEJEZTE
VISSZAVONUL AZ ELMÚLT TÍZ ÉV LEGJOBB SÚLYEMELÕJE

Szanati Szabolcs, a ZTE súlyemelõje visszavonul az aktív spor-
tolástól. Õ azon kevesek egyike, aki a magyar felnõttválogatott-
ban is képviselte városunkat.  Egy jobb anyagi körülmények kö-
zött lévõ klubnál minden bizonnyal fényesebb karriert futhatott
volna. Elsõként a visszavonulás okairól kérdeztük. – Elég gyorsan bekerültél a

felnõttkeretbe és a kezdõ csa-
patba is. Számítottál rá?

– Á, dehogy, de igyekeztem az
edzéseken, hogy minél elõbb be-
kerülhessek a kezdõ csapatba. 

– Az ifjúsági csapatban jól
teljesítettél, az edzõk ajánlottak
téged?

– Jó teljesítményt nyújtottam az
ifiben, aztán az ajánlást követõen
közölték velem, hogy a jövõben az
elsõ csapattal készülök, és ott szá-
mítanak rám. 

– A labdarúgáson kívül volt
más sportág, amellyel kacér-
kodtál?

– Nem, már korán kikötöttem a
focinál, már óvodáskoromtól ját-
szom.

– Az utánpótlásban a maga-
sabban rangsorolt akadémiák
rendre elviszik a tehetségeket.
A ZTE nem tartozik a legmaga-
sabban soroltak közé. Téged
nem csábítottak máshová?

– Tizenöt éves koromban meg-

keresett az Illés Akadémia és a
gyõri is, de nem igazoltam el, ma-
radtam a ZTE-nél. Nem akartam
elszakadni a családomtól, meg itt
nevelkedtem, nem akartam távoz-
ni. Mondhatnám, hogy hû marad-
tam a klubhoz.

– A családodban sportoltak a

szüleid, vagy csak te választot-
tad a focit?

– 1945 elõtt a dédapám játszott
a ZTE-ben, ha jól tudom az 1920-as
megalakulás után nem sokkal ké-
sõbb szerepelt a csapatban.

– A fociban mik az erõssége-
id, gyengéid?

– Fizikálisan még sokat kell fej-
lõdnöm, pár kilót sem ártana fel-
szednem. Emellett a fejjátékom és
a rúgótechnikám is fejlesztésre
szorul. Erõsségim közé tartozik,
hogy jól látok a pályán, jól passzo-
lok. Korábban fõként védekezõ fel-
adatom volt a középpályán, mára
már a támadásokban is jobban
részt veszek. Fiatal játékosként
van még bõven tanulnivalóm. 

– Tavasszal milyen szerep-
lést vársz a ZTE-tõl?

– Az elsõ nyolcba várom a csa-
patot.

– Hosszabb távon hová sze-
retnél eljutni a fociban?

– A bemutatkozás megvolt az
NB II-ben. Idõvel jó lenne az elsõ
osztályban játszani, elsõsorban a
ZTE-vel. Ha itt nem sikerül, akkor
más klubban. Jó lenne játszani az
élvonalban.

BÁR CSÁBÍTOTTÁK, MARADT
AZ NB I A CÉLJA A SAJÁT NEVELÉSÛ JÁTÉKOSNAK

A ZTE NB II-es labdarúgócsapatánál a tizennyolc éves saját ne-
velésû Szökrönyös Dániel személyében nemrég újoncot avattak.
A fiatal játékos jól teljesített a felnõttcsapatban.

PALATETÕK FELÚJÍTÁSA
LAPOSTETÕ-SZIGETELÉS
BODÓ GÁBOR 06-30/227-7082

WWW.PALATETOK.HU

ÉREM, VIRÁG ÉS TORTA A BAJNOKNAK
ZTE ZÁÉV TK–Bátonyterenyei TK Viktória tekemérkõzést köve-

tõen került a nõi Szuperliga idei eredményhirdetésére.  
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