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Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a 0,5 MW beépített
teljesítményt nem meghaladó
fotovoltaikus kiserõmû létesítésé-
hez másfél hektáros önkormány-
zati területet biztosítottak. Mint
mondta, ez nem Zalaegerszeg
naperõmûve lesz, mivel ez a zöld-
áramtermelés elõsegítését szolgá-
ló országos projekt része. A város
számára a terület hosszú távú bér-
lése, valamint a befizetendõ helyi
iparûzési adó jelenti majd ennek
hozadékát. De nem ez lesz az
egyetlen, hiszen az ELENA prog-
ramban a város déli részén, egy
háromhektáros területen létesül-
het naperõmû, illetve épületeket
érintõ energetikai beruházások is
megvalósulhatnak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-

szélt, hogy a jármûipari tesztpálya
épületeinek villamosenergia-ellá-
tását is napelemek biztosítják
majd. Ennek kapcsán megemlítet-
te, hogy az épülõ M76-os gyors-
forgalmi úton is lesznek napele-
mek az elektromos jármûvek me-
net közbeni töltéséhez. A kör-
nyezetterhelés tekintetében fon-
tosnak nevezte, hogy a város vala-
mennyi középülete megújuló ener-
giaforrással (napelemmel) legyen
ellátva.
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A helyi érték

Rosszul alszik?
Stresszes a munkája?
Görcsösek az izmai, ízületi

bántalmaktól szenved?

Nagyon sok ember küzd ha-
sonló panaszokkal, de sokan már
megtalálták a gyógyírt, ami nem
más, mint a masszázs. 

A svédmasszázs relaxál, oldja
a feszültséget és segít az alvás-
zavarok leküzdésében, sõt bizo-
nyos típusú fájdalmak csökkenté-
sére is kiválóan alkalmas.

Elõzetes bejelentkezés alapján
várom kedves vendégeimet

a 06-30/652-7425
telefonszámon.

Kérésre Zalaegerszegen
és 10 km-es körzetében

házhoz megyek!

NAPERÕMÛ LÉTESÜLNAPERÕMÛ LÉTESÜL
Naperõmû létesül Zalaegerszegen 300 millió forintos költség-

gel az északi ipari parkban a tesztpálya mögötti területen. A me-
gyeszékhelyi egyike annak a 21-nek, melyeket uniós társfinanszí-
rozással a MVM Zöld Generáció Kft. épít az E.ON észak-dunántúli
engedélyezési területén.

Jakab Gergõ pályázati szakreferens, Balaicz Zoltán és Vigh László

– pánczélPetra –

Kósa Ruben az ELTE program-
tervezõ informatikus szakán vég-
zett, az egyetemi évek alatt Eöt-
vös-kollégista volt. Már gyerekko-
ra óta tagja a Zalai Táncegyüttes-
nek, de budapesti tanulmányai
idején az ExperiDance-ben és a
Fitos Dezsõ Társulatnál is táncolt.
Idén januártól pedig õ vezeti a
nagy múltú Zalai Táncegyüttest. A
fiatal együttesvezetõvel többek kö-
zött arról beszélgettünk, hogy mik

a tervei, és mit jelent számára a
kortárs néptánc.

– Úgy kezdõdött, mint sokak
esetében, hogy a szüleid né-
hány óvodai mûsort követõen
„beírattak néptáncra”?

– Egyáltalán nem! Sõt! Az Ady-
iskola rajztagozatára jártam, de
délutáni foglalkozás keretében volt
néptáncoktatás. Ott kezdõdött
minden. Aztán az elsõ fellépések
alkalmával a szüleim rácsodálkoz-
tak, hogy „Hûû, de jól áll a gyerek
kezében a bot!” Pár hónapra rá, a

családunk egyik ismerõse megke-
resett minket, hogy a Zalai Tánc-
együttes épp tagokat keres az
utánpótláscsoportba. Jelentkez-
tem, és a sorsom ezzel megpe-
csételõdött.

– Mi fogott meg a néptáncban
egy 9–10 éves kisfiút?

– Tulajdonképpen minden. A
közösség, a népzene és persze
maga a tánc, a mozgás. A mai na-
pig szinte csak népzenét hallga-
tok, és ehhez kötõdõ eseménye-
ken veszek részt. Ez persze nem
jelenti azt, hogy alkalomadtán ne
érezném jól magam egy olyan
szórakozóhelyen, ahol mai slá-
gereket játszanak. De alapvetõen
hû maradtam a népzenei vonal-
hoz. Kísérletezni persze szeretek,
ezért is csatlakoztam egyetemista
koromban az ExperiDance
csoporthoz, ami a néptáncot a
modern színpadi elõadásokkal ve-
gyíti.

– Ilyen kísérleti jellegû, vagy
kortárs elõadásokat szeretnél a
Zalai Táncegyüttessel is létre-
hozni? 

– Ilyeneket is, de mindig csak
az autentikus folklórmûsorok után.
A néptánc alapú, kortárs táncszín-
házi vonal nagyon érdekel. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A TRADÍCIÓTÓL A TÁNCSZÍNHÁZI PRODUKCIÓKIG
ÚJ VEZETÕ A ZALAI TÁNCEGYÜTTES ÉLÉN

Humán is meg reál is, érdekli a történelem, a számítástechnika
és a mûvészetek. Azon belül is a tánc, s hogy még tovább a szû-
kítsük; a néptánc.

Kósa Ruben

A polgármester a legfontosabb
döntések közül kiemelte: a Bursa
Hungarica felsõoktatási ösztöndíj
esetében változtattak a jövedelmi
határokon, így a következõ idõszak-
ban még többen igénybe vehetik
ezt a pályázati lehetõséget. Elbírál-
ták a zalaegerszegi I. számú iskola-
fogászati körzet ellátására meghir-
detett pályázatot, ennek eredmé-
nyeként a körzet ellátásával
Pallósné dr. Iván Delinke Kornélia
fogorvost bízzák meg. Új, fiatalok-
ból álló polgárõr-egyesület kért név-

használati engedélyt. A Zalaeger-
szegi Ganz Ábrahám Ifjú Polgárõr
Egyesület célja, hogy minél több fia-
talt tudjanak bevonni a munkába. 

Kerékpáros sportpálya kialakí-
tásáról is tárgyaltak a képviselõk.
Az EMMI (sportágfejlesztési kon-
cepció támogatása keretében) 10
millió forintot biztosít, hogy egy
„bringaparkot” hozzunk létre –
folytatta a polgármester.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az õszi önkormányzati választásokig még négy közgyûlés van
hátra – jelezte Balaicz Zoltán polgármester sajtótájékoztatóján. A
múlt heti testületi ülésrõl elmondta: politikai vita nem volt, szak-
mai megjegyzések igen, összességében korrekt párbeszéd folyt.

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEK



– Bánfi Kati –

Az egykori Petõfi laktanya és
hadkiegészítõ parancsnokság he-
lyén ma a néhány fõt foglalkoztató
12. Katonai Igazgatási és Érdek-
védelmi Iroda mûködik. Az õ fel-
adatkörükrõl is beszélt az õrnagy.

– A katonai pálya sokat válto-
zott azóta, amikor itt a Gasparich
úton a Petõfi laktanya mûködött. A
legfontosabb változás, hogy ön-
ként vállalttá lett ez a hivatás. Akár
munka, iskola mellett végzett tar-
talékos szolgálatosként, akár hiva-
tásos állományúként. S ezzel a
presztízse is nõtt ennek a pályá-
nak. Ma, békeidõben az lesz kato-
na, aki ez iránt a pálya iránt érdek-
lõdik. Március 12-én Zala megye
területérõl érkezõ ötven tartalékos
állományú katona lesz jelen,
harmincketten tesznek esküt, ün-
nepélyes, nyilvános keretek kö-
zött. Ezzel szeretnénk elismerni az
õ vállalásaikat és egyben felhívni a
figyelmet a lehetõségre is. Nem tit-
kolt cél, hogy az év végére 100
tartalékosunk legyen. A maximális
létszám pedig 250 a megyében.
Így elérhetnénk, hogy minden já-
rásban legyen tartalékosunk, helyi
kiképzéssel és helyileg végzendõ
feladatokkal.

– Melyek ezek a feladatok?
– Vészhelyzetek esetén (árvíz,

extrém hóhelyzet, ipari katasztró-
fa) a társszervekkel, rendõrséggel,
katasztrófavédelemmel tudnak
együttmûködni, valamint a honvé-
delmi nevelésben vesznek részt.

Feladtuk a hagyományápolás, a
nyugállományú honvédekkel kap-
csolattartás, illetve a középisko-
lásoknak szóló katonai programo-
kon részvétel. Amolyan összekö-
tõk a civilek és a hivatásos kato-
nák között. Természetesen õk is
rendelkeznek egyenruhával és
végzettségüknek megfelelõ rend-
fokozattal.

– Mennyire vegyes ez a társa-
ság?

– Nagyon. Korosztályi határ 18
évtõl a nyugdíjasig, nemek szerint

a nõk aránya 20 százalék körüli,
iskolai végzettségben pedig telje-
sen széles a skála. 

– Mindez nem szül konflik-
tust?

– Nem, inkább egészséges do-
log. Aki régen volt katona, felele-
veníti a tudását, segíteni tud a
kezdõknek. De legfõképpen ös-
szetartó közösség alakul ki. Amo-
lyan bajtársiasság, ami más kere-
tek között nem jön létre. Aki volt
katona, tudja, hogy ezek az élmé-
nyek egy életre szólnak. A tartalé-
kos szolgálat nem „rambóképzõ”,
nem lesznek speciális katonák az
évi húsznapos felkészítés során.
Viszont megtanulják a csapatban
gondolkodást, az egymásra utalt-
ságot, hogy nemcsak saját maga-
mért vagyok felelõs, megtapasz-
talják, milyen másnak segíteni és
milyen, amikor nekem segítenek. 

– A napokban néhány mene-
telõ katona hívta fel magára a fi-
gyelmet a városban.

– A hivatásosoknak is kell gya-
korlat, ennek a része volt ez. Ná-
lunk jelenleg teljes a létszám, aki
hivatásos pályán gondolkodik, leg-
közelebb Pápán vagy Kaposváron
tud elhelyezkedni. Tudni kell azt,
hogy ma már kérhetõ, hogy terüle-
tileg hova és milyen munkakörbe
helyezzenek valakit. Akár a civil
szakmája, akár a speciális katonai
végzettsége alapján. A mai kato-
naságra a rugalmasság is jellem-
zõ, mind a hivatásos, mind a tarta-
lékos katonák estében.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A szabadidõs bringapark az Al-

sóerdõ elõtti területen helyezkedne
el. A hasznosítást 15 évre a Zöld
Irány Egyesület kapná meg. A léte-
sítmény fenntartása az önkormány-
zatnak többletköltséget nem okoz.
2018 õszén befektetõi érdeklõdés
mutatkozott a Kovács Károly Tag-
kollégium („A” épületében) fõzõ-
konyhájának – 2019 tavaszától kez-
dõdõen – piaci alapon történõ bér-

bevételére. A vállalkozó célja, hogy
a landorhegyi városrészben élõ idõ-
sek ellátását megcélozva menüzte-
tést és kiszállítást is vállaljon.  

Az Alsóerdõ komplex turisztikai
fejlesztése címû projekt mûszaki
tartalmának módosításáról is dön-
tött a képviselõ-testület. Hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a TOP-projekt-
ben fel nem használt támogatás
átcsoportosítható legyen a forrás-
hiányos turisztikai projektekre. 

Balaicz Zoltán elmondta: az elõ-
zetes szakmai egyeztetések alap-
ján az állami tulajdonú erdõterüle-
tek igénybevételi eljárásához az
önkormányzat által megoldásnak
vélt folyamat nem megvalósítható.
Az eredeti költségekhez képest az
építõipari árak az elmúlt években
sokat növekedtek. A rendelkezésre
álló forrásból néhány projektelem
nem valósítható meg. Arra töre-
kedtek, hogy azok valósuljanak
meg, melyek legjobban szolgálják
a zalaegerszegiek érdekeit. Így az
ifjúsági tábor területén fogadóépü-
let, sportpályák, street-workout és
felnõttjátszótér, kreszpark és a
hozzájuk kötõdõ infrastrukturális
fejlesztés megvalósul. TOP-forrás-
ból pedig sípálya, játszópark és ka-
landpark lesz kiépítve.

(További részletekre lapunk kö-
vetkezõ számában visszatérünk.)
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2 Közélet

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!

Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000

Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

TISZTELT ADÓZÓ!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

a ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!

Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása

További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. 
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348

www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

– Antal Lívia –

Dr. Székely János megyés püs-
pök azt hangsúlyozta, hogy a zsi-
dó testvérek legnagyobb kincse
Mózes törvénye, a tízparancsolat,
ami alapja az egész európai kultú-

rának. A tízparancsolat egyúttal a
világ teremtése, nem valami önké-
nyes kulturális melléktermék, ha-
nem isteni rend. A zsidó nép en-
nek a törvénynek hordozója, mely
az emberi méltóságot tartja szem
elõtt. Ha elvész az Isten, elvész az
ember, idézte II. János Pál pápát,
utalva az Isten-gyûlölõ nácizmus

és a kommunizmus borzasztó em-
bertelenségére, amikor a méltósá-
got és az életet millióktól vették el.
Felidézte, hogy Mindszenty József
bíboros, egykori zalaegerszegi
apátplébános iszonyodott a náci
ideológiától. Nagykanizsán 1944

júniusában a zsidókérdésrõl azt
mondta: „bûntény és jogerõs ítélet
nélkül az életet elvenni senkitõl
nem lehet”. Az emberi életet véd-
ték a kor zsidó származású nagy
költõi, írói: Szerb Antal, Radnóti
Miklós és Sík Sándor, akiket a tíz-
parancsolat szellemisége hatott
át. Végül részleteket olvasott fel a

2015-ben 25 ortodox rabbi által ki-
adott nyilatkozatból, amelyben a
keresztény–zsidó párbeszédet
szorgalmazták.

Schönberger András fõrabbi
úgy vélekedett, hogy a mai világ-
ban a szeretet, a megértés akkor
lehetséges, ha a különállók meg-
próbálnak egymáshoz kapcsolód-
ni. Akkor is, ha sok minden szétvá-
laszt, hiszen õk a Bibliát másként
értelmezik és tanítják. De sok min-
den összeköt, melyben a legfonto-
sabb tény az, hogy mindnyájan a
teremtõtõl kaptuk a lelkünket. Ami-

kor ma a zsidók és ke-
resztények közelednek
egymáshoz, vannak
erõk, amelyek a megbé-
kélés megbontására töre-
kednek. A két egyház kö-
zött éppen ezért szüksé-
ges egy erõs kapocs, egy
híd, ami összeköt, hogy a
mindennapokban is ki
tudjanak állni egymás
mellett. A mai imaórának
ez a legfõbb üzenete, fej-
tette ki a pécsi fõrabbi. 

A szervezõk részérõl
Siklósi Vilmos, a zsidó
hitközség elnöke szintén
a párbeszéd szükséges-
ségét emelte ki. Az ke-
resztény–zsidó megbé-
kélés és együttmûködés
fontosságáról Stróber

László apátplébános, Zsugyel
Kornél evangélikus lelkész, Ho-
dánics Péter református lelkipász-
tor és Szécsi József, a Ke-
resztény–Zsidó Társaság fõtitkára
beszélt az egybegyûlteknek. A kö-
zös imaóra végén dr. Székely Já-
nos magyar, Schönberger András
héber nyelven mondott áldást.

BRINGAPARKTÓL A FÕZÕKONYHÁIG
KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEK

EGYMÁS FELÉ KINYÚJTOTT JOBB
KÖZÖS IMAÓRA A KERESZTÉNY–ZSIDÓ PÁRBESZÉDÉRT
A vallásközi párbeszéd, az egymás felé kinyújtott jobb elfoga-

dásának fontosságát emelte ki dr. Székely János szombathelyi
megyés püspök és Schönberger András pécsi fõrabbi a keresz-
tény–zsidó imaórán. A zalaegerszegi önkormányzat dísztermében
megtartott rendezvényen a helyi keresztény felekezetek, a zsidó
hitközség valamint a Keresztény–Zsidó Társaság vezetõi vettek
részt.

Szécsi József, Siklósi Vilmos, Schönberger András, dr. Székely János, Stróber
László, Zsugyel Kornél és Hodánics Péter

KATONAI ESKÜ ZALAEGERSZEGEN
NEM „RAMBÓKÉPZÕ”, SEGÍTI A CSAPATBAN GONDOLKODÁST

Sok-sok évnyi szünet után ismét hírt lehet adni katonai eskürõl
Zalaegerszegen. Ötven fõ tartalékos állományú önkéntes tett ün-
nepélyes fogadalmat az Apáczai Mûvelõdési Központ területén.
Ferge László õrnaggyal az esemény kapcsán beszélgettünk.

Ferge László õrnagy

Meghívó
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB
következõ összejövetelén

a város egyik külsõ
településrészével

ismerkedhetnek meg
az érdeklõdõk,

Erzsébetheggyel,
Nyakas József Örzsehegyi

történet címû könyve alapján. 

A vetített képes elõadásra
március 21-én 17 órakor
kerül sor a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárban.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak!



A törvényszék mindig fontos-
nak tartotta a hagyományápolást.
Az idei pályázat révén sor kerül a
Bírósági históriák címû kötet után-
nyomására, elkezdõdnek egy új
kötet elõkészületei, de egy rövid
színjáték lebonyolítására, vala-
mint kiállításbõvítésre is támoga-

tást kaptak. 2019. április 16-án
Pécs ad helyet annak az országos
bíróságtörténeti vándorkiállítás-
nak, amelyet Szegeden, Ede-
lényben, Debrecenben és Gyõrött
már láthatott a nagyközönség. A
kiállítás itt zalai anyagokkal, elõ-
adásokkal is bõvül, s bemutatásra
kerül a Bírósági históriák címû kö-
tet egyik történetébõl egy rövid
színjáték is.

– pP –

Mint azt Kaján Imre, a Göcseji
Múzeum igazgatója már egy feb-
ruár elején rendezett sajtótájékoz-
tatón is jelezte: a Fortepan fotó-
gyûjtemény közremûködésével di-
gitalizálás alatt állnak a múzeum
korabeli üvegnegatívjai. A munka
azóta befejezõdött. Az együttmû-
ködésrõl, illetve az üvegnegatívok
titkairól a korszakot kutató Megye-
ri Annát és a projektben szintén

részt vevõ Béres Katalint kérdez-
tük. A Göcseji Múzeum történész-
fõmuzeológusai elöljáróban el-
mondták: az Index egyik zalaeger-
szegi születésû újságírója kereste
fel az intézményt azzal, hogy a
Fortepan vidéki fotóanyagának
bõvítése érdekében ingyen digita-
lizálja múzeumok, levéltárak kora-
beli fotográfiáit. 

– Úgy gondoltuk, hogy ez egy
jó lehetõség arra, hogy a múzeum-
ban zajló munkát és a fotógyûjte-
ményt szélesebb körben is megis-
mertessük – meséli Megyeri Anna.
– Éltünk is a lehetõséggel, annak
ellenére, hogy a fotógyûjtemé-
nyünk túlnyomó többsége – a nyil-
vántartással együtt – korábban
már digitalizálásra került. Voltak vi-
szont szép számmal olyan, a szá-
zadelõrõl származó üvegnegatív-
jaink, melyeket eszköz (speciális
szkenner) hiányában nem tudtunk
digitalizálni. Bár nagyított másolat
ezeknek egy részérõl is készült.

A Fortepanhoz került, körülbe-
lül ezer darab üvegnegatív túlnyo-
mó többsége a közelmúltban el-

hunyt dr. Schlemmer Tamás nyu-
galmazott röntgenorvostól szár-
mazik. Az elmúlt évek alatt õ bo-
csátotta a múzeum rendelkezésé-
re apja (a zalaegerszegi születésû
dr. Schlemmer József orvos) és
nagyapja (az Olaszországból Za-
lába vándorolt Morandini Tamás
építész) hagyatékát.

A negatívok további részét töb-
bek között a Saly és Polgár fényké-
pészcsaládok hagyatéka teszi ki,
melyek között Zala megyére vonat-

kozó felvételek is vannak. Ezenkí-
vül Kummer Gyulától is származ-

nak olyan, a Várkör területérõl elõ-
került üvegnegatívok, melyeken
egy eddig be nem azonosított csa-
lád szerepel. De 1920 körüli, a kór-
házat és dolgozóit ábrázoló leme-
zek is feldolgozásra kerültek.

Megyeri Anna azt mondja, a ké-
pek digitalizálása azért fontos,
mert a speciális eljárás segítségé-
vel sokkal élesebbé és részletgaz-
dagabbá válik a felvétel, mint a ha-
gyományos fényképészeti eljárá-
sok során. Az anyag nemcsak vá-
rostörténeti jelentõségû, hanem a
megye múltjából is sok érdekes-
séggel szolgál. Bepillantást nyer-
hetünk például a Schlemmer–
Morandini, vagyis egy századelõn
élt, középosztálybeli család élet-
módjába, rokoni kapcsolataiba,
ünnepeibe.

Béres Katalin mindehhez hoz-
zátette: korabeli utcaképek, prés-
házak, szõlõhegyi hajlékok képe is

megelevenedik a digitalizálás ré-
vén szinte tûélessé vált felvétele-
ken. De nagyon értékes, az I. világ-
háborúból származó fotográfiák is
vannak a gyûjteményben. Igazi rit-
kaság például az a kép, melyen
Schlemmer Józsefet egy munkára
kirendelt orosz hadifogollyal fény-
képezték le az Egerszeghegyen. A
történész ezzel kapcsolatban el-
mondta: az 1915-ben megépült
pózvai hadifogolytáborból gazda-
sági vagy segédmunkára ki lehe-
tett kérni foglyokat, afféle
„munkaerõ-kölcsönzés” céljából.

A negatívokat és a digitalizált
anyagot a Göcseji Múzeum hama-
rosan visszakapja. A Fortepan
internetes oldalán pedig a jövõben
bárki megtekintheti a múzeum ál-
tal gyûjtött zalai, zalaegerszegi fo-
tográfiákat, melyekhez rövid kép-
aláírások is készülnek a történé-
szek jóvoltából.

3Aktuális

Marhavágókat,
csontozókat (kivágókat)

Hollandiába és
Magyarországra is!

keresünk

Érdeklõdni:
+36-30/371-5240 • -30/647-2611+36

SZÁLLÁS INGYENES!SZÁLLÁS INGYENES!
MAGAS

KERESETI LEHETÕSÉG!
MAGAS

KERESETI LEHETÕSÉG!

SIKERES PÁLYÁZAT
Az Országos Bírósági Hivatal immár ötödször hirdette meg a

bírósági történelem és hagyományápolás pályázatát. A Zalaeger-
szegi Törvényszék idén is sikeres pályázatot nyújtott be. 

– AL –

Az átadáson dr. Kovács Tamás
osztályvezetõ fõorvos köszönetét
kifejezve azt mondta, hogy régi ál-

muk vált valóra ezen eszközök be-
szerzésével, amelyek nagyon fon-
tosak a mindennapi betegellátás-
ban. A betegmelegítõ készülékkel a
hosszabb mûtétek, sebészeti be-
avatkozások során az altatott bete-
gek hõmérsékletét tudják szabá-
lyozni, és kihûlésüket megakadá-
lyozni. Ezáltal súlyos szövõdmé-
nyek elõzhetõk meg. A videó-larin-
goszkóp egy külsõ optika és hajlé-
kony eszköz házasítása. Az eszköz
jelentõsége az egyszerû kezelhetõ-
ségében, valamint a kis kijelzõben
van, ami segíti a tubus behelyezé-
sét. Az általa közvetített kép segít-
ségével könnyebbé válik a lélegez-
tetõcsõ bevezetése. Ez olyan ese-
tekben is lehetséges, amikor a ha-
gyományos laringoszkóppal ezt na-
gyon nehéz megtenni.

Balogh László HR-igazgató ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy a Flex
nemcsak egy vállalat, hanem a he-

lyi közösség szerves része. Külö-
nösen fontosnak tartják a kultúra,
a sport és az egészségügy támo-
gatását. Az utóbbin belül a kórház-
zal való együttmûködést, amely-

nek köszönhetõen szervezett
egészségügyi szûrõvizsgálatokon
vehetnek részt dolgozóik. Mint
mondta, örülnek annak, hogy ezen
eszközök megvásárlásával hozzá
tudnak járulni a gyógyításhoz. 

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
szintén azt emelte ki, hogy a kór-
ház is a helyi közösség része, és
nem csupán egy egészségügyi
szolgáltató. Arra törekednek, hogy
a helyben mûködõ gazdasági tár-
saságokkal és civil szervezetekkel
szoros kapcsolatot tartsanak fenn.
Mint mondta, a Flex-szel olyan
együttgondolkodás indult el, ami a
hosszú távú kölcsönös együttmû-
ködés alapjait képezi. Köszönik az
ismételt támogatást, maguk részé-
rõl pedig továbbra is biztosítják a
szûrõvizsgálatokat. A vállalat dol-
gozói számára az egészségfejlesz-
tési iroda szolgáltatásait is felajánl-
ják.

Jelentõsen javítja a mûtétek közbeni betegbiztonságot az a vi-
deó-laringoszkóp és két betegmelegítõ készülék, amelyeket a za-
laegerszegi Szent Rafael Kórház aneszteziológiai és intenzív terá-
piás osztálya kapott a Flex egymillió forintos adományából.

A BETEGEK BIZTONSÁGÁÉRT

Balogh László, dr. Halász Gabriella és dr. Kovács Tamás

DIGITALIZÁLTÁK A SZÁZADELÕS ÜVEGNEGATÍVOKAT
A GÖCSEJI MÚZEUM EGYÜTTMÛKÖDÉSE A FORTEPANNAL
Néhány, a 20. század elején élt középosztálybeli család min-

dennapjai, valamint utcaképek, szõlõhegyi hajlékok, de az I. vi-
lágháború idõszakából származó pillanatképek is szerepelnek
azokon az üvegnegatívokon, melyek a Göcseji Múzeum és a
Fortepan együttmûködésének köszönhetõen a közelmúltban ke-
rültek digitalizálásra. A korabeli fotók egy része az Index
internetes portál magyarországi megyéket bemutató sorozatának
részeként debütált a hétvégén.

Béres Katalin és Megyeri Anna

A Morandini-ház udvara (Schlemmer-hagyaték).



Rekord gyorsasággal épült
fel az idei békaterelõ az
Aranyoslapi forrásnál, köszön-
hetõen a Besenyõ és Öreghegy
Polgárõr Egyesület közremûkö-
désének.

– b. k. –

Március második napján fel-
épült a békaterelõ az Aranyoslap
mellett lévõ útnál. Immár 10. éve
védik így a kétéltûek, többségé-
ben barnavarangyok életét, illetve
sikeres szaporodását. A progra-
mot koordináló botfai Mindszenty
Ifjúsági Ház vezetõje, egyben
szakmai felügyelõ dr. Illyés Zoltán
elmondta, a polgárõröknek kö-
szönhetõen az úttest mindkét ol-
dalán egyszerre felépíthették a te-
relõt, amire eddig még nem volt
példa. A mûveletben még közre-
mûködnek a Domberdõ Termé-
szetvédelmi Egyesület képviselõi
is. A biológus  elmondta: az idén
még nem indultak meg a békák,
de az idõjárástól függõen ez akár
rohamosan is megtörténhet. A vo-
nulást motiválja a tartósan 10 fok
fölötti hõmérséklet, illetve a csa-
padék. Tavaly nagy mennyiségû
békát (3000 példány) számláltak a
mentõakció során. A szaporodási
ciklust (3–4 év) figyelembe véve,
ez a szám az idén várhatóan ki-
sebb lesz. Viszont az bizonyos,
hogy míg a terelõk építése elõtt
több száz béka lelte halálát az út-
testen, mára minimális lett a tete-
mek száma.

Dancs István, a polgárõr-egye-
sület elnöke arról tájékoztatott: 40
tag és néhány önkéntes középis-
kolás diáklány segédkezett a tere-
lõépítésben. Az egyesület céljai

között szerepel nemcsak a járõrö-
zéssel a közbiztonság segítése,
hanem a környezetvédelem is. En-
nek kapcsán több akciót is szer-
veznek, s örömmel csatlakoztak a
békamentõ programhoz is.

Bár március elején vonuló bé-
kával még nem találkoztak a szak-
értõk, az Aranyoslapi tóból elõke-
rült egy ékszerteknõs, vélhetõen
szélnek eresztett egykori hobbiál-
lat, mely a mocsári teknõsök élet-
körülményeit nehezíti, ezért õt el-
szállították innét. 

Magyarországon az elõforduló
békák mindegyike védett.

4 Kitekintõ

BÉKATERELÕ GYORSAN
EGY ÉKSZERTEKNÕST ELSZÁLLÍTOTTAK

– b. k. –

Több mint másfél hónapos elõ-
készület után ért finiséhez a ren-
dezvény, mondta Ruisz Cecilia, a
szervezõ egyesület elnöke. A
nagycsaládosok fõ támogatója a
programban az önkormányzat, il-
letve számos helyi szervezet és
cég, akik felajánlásokat tettek a dí-
jak, fánkok, illetve a lebonyolítás
kapcsán. A résztvevõk népes csa-
patát leginkább az óvodások erõ-
sítették, de több iskolai osztály és
a város összes nyugdíjasklubja

felvonult. Ez utóbbiak jeleskedtek
a fánk készítés;ben is. 

Nem lehetett panasz a zsûri
döntésére sem. A leglátványo-
sabb jelmezeseket emelték ki. Így
az óvodásoknál elsõk lettek a

Napsugár Úti Óvoda trolljai. Õket
követték a csillagközis hõlégballo-
nosok és a Kosztolányi úti óvodá-
sok „Pálcikái”. Az iskolások közül
az Eötvös avatárjai és Pumuklii
vitték el az elsõ két helyet, õket
követték a Liszt-iskola lisz-
teszsákjai. A csoportos jelmezben
a bónusz díjat a Deák-könyvtár
tyúkanyóval és kakukktojással ki-
egészült Okostojásai nyerték el. S
bár a jelmezük szerint össze vol-
tak törve, valójában nem. Egyéni-
ben a legjobbnak modern mese-
beli lények bizonyultak, a Tûzoltó
kiskutya, Darth Vader, Demóna és
egy Unikornis.

VÁROSI FARSANG
TROLLOK, AVATÁROK, OKOSTOJÁSOK

Kellemes tavaszi melegben zajlott a Nagycsaládosok Zalaeger-
szegi Egyesület által immár 21. alkalommal megrendezett városi
farsangi felvonulás, melyet négy éve fánkvásár egészít ki. 25
csoportban 610 résztvevõ plusz egyéni jelmezesek vonultak vé-
gig a Kossuth utcán, miközben több mint 3000, jótékony célú
fánk is elfogyott.

– AL –

A bruttó 50 millió forintba kerü-
lõ beruházás szintén az 1,7 mil-
liárd forintos infrastrukturális fej-
lesztési csomag keretében valósul
meg, mondta Balaicz Zoltán pol-
gármester a helyszínen. A prog-
ram a végéhez közeledik a három
legnagyobb összegû építéssel,
ami nyár végén kezdõdhet a
Keresztury VMK, a sportcsarnok
elõtti terek, valamint a Mátyás ki-
rály utca felújításával. A
Toposháza utca 651 méter hossz-
ban újulhat meg, melynek hozadé-
ka a környéken lakók számára az,
hogy a könnyebb közlekedés ré-
vén városhoz tartozónak érezhetik
magukat. Hangsúlyozta, hogy a
fejlesztési csomag 29 helyszínét
az arányos városfejlesztés szem-
pontjai alapján határozták meg.

Sándor Dénes György önkor-

mányzati képviselõ el-
mondta, hogy a lezúduló
csapadék nagyon sok
problémát okozott az ut-
ca ezen alsó szakaszán.
A folyamatos karbantar-
tás nem bizonyult ele-
gendõnek, ezért kérték
teljes rekonstrukcióját,
mely során a csapadék-
víz-elvezetést is megold-
ják mûtárgyakkal és bur-
kolt árkokkal. A
Toposháza utca más
szakaszainak felújítását
is tervezik, ami magával
hozhatja az utca kisbu-
szos bekapcsolását a
tömegközlekedésbe. 
A sajtótájékoztató követ-

kezõ helyszíne a Bíbor utca volt,
ahol 36 méter hosszan kap kétré-
tegû aszfaltréteget az úttest, a
mintegy 1,5 millió forintos beruhá-
zás keretében.

TELJES REKONSTRUKCIÓ
A TOPOSHÁZA ÉS A BÍBOR UTCÁKBAN

Szabó János és Cseke Tibor, a mûszaki osztály munkatársai,
Sándor Dénes György és Balaicz Zoltán

Ha elkészül a Toposháza utca alsó részének felújítása a bazitai
városrészben, akkor az itt lakók az Alsóerdõ felé vezetõ (Zala-
egerszeg és Gellénháza közötti) fõúton is megközelíthetik a vá-
rost. 

SZABÓ BENEDEK ÉS
A GALAXISOK-KONCERT

HELYSZÍN: VMK CAFFÉ
IDÕPONT: 2019. MÁRCIUS 22. PÉNTEK 21.00
A Szabó Benedek és a Galaxisok egy zenekar, ami hat éve

létezik, megjelentetett négy lemezt, ezek közül egyet alig ismer
valaki, egyet mindenki imád, egyre azt mondták, hogy sajnos nem
olyan, mint az elõzõ kettõ, aztán mégis ezen lett a legtöbb sláger,
a negyediktõl meg általában félnek, mint a tûztõl. Aki az elmúlt hat
évben nem követte a zenekar pályáját, annak szerencsére egy
koncert alatt össze tudjuk foglalni, mirõl szól ez az egész. Arról,
hogy mindegy, mit csinálunk, a végén úgyis mind meghalunk.

Az együttest 2013 tavaszán alapította a bajai születésû, akkor
huszonhat éves Szabó Benedek. A szerzõi kiadásban megjelent
Kapuzárási piknik és A legszebb éveink lemezek a kor
huszonéveseinek kétségeit, vágyait és félelmeit dolgozzák fel. A
lemezek hangzásvilágára leginkább Cseh Tamás, a Neutral Milk
Hotel, az Illés, a The Magnetic Fields és a Kaláka volt hatással.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek is van több fajtája: van,

amelyik már nagyon modern, és
csak elemeiben tartalmaz népies
jelleget, és van autentikusabb vál-
tozata is. Én inkább ez utóbbihoz
vonzódom. Aki esetleg látta ja-
nuárban a színházban rendezett
magyar kultúra napi gálamûsort,
már tapasztalhatott ebbõl valamit.
„Keresztútról jövék” címmel pont
egy ilyen táncszínházi elõadással
készültünk. A dolog érdekessége
volt az is, hogy az amúgy egysze-
rûnek tûnõ szerelmi történetbe be-
lecsempésztük a göcseji hiede-
lemvilágban szereplõ „fõdi ördög”
alakját. Aki tulajdonképpen a gaz-
dáját szolgálva, segíti is õt meg-
szabadulni a saját, belsõ ördögei-
tõl. Ezekben a táncszínházi pro-
dukciókban amúgy az a jó, hogy
sok minden lehet a történet alapja:
néphagyomány, mese, klasszikus
irodalmi mû, bármi.

– Ha már hagyományoknál
tartunk. Egy nagy múltra vissza-

tekintõ táncegyüttes irányítását
vetted át, mondhatni egészen
fiatalon. Mik a terveid, és van
benned néha egy kis drukk,
hogy minden úgy sikerül-e,
ahogy szeretnéd?

– Óriási megtiszteltetés és an-
nál nagyobb felelõsség is, hogy
engem választottak vezetõnek.
Pláne, mert olyan kiváló elõdeim
voltak, mint Orsovszky István és
Varga János. Utóbbi szerencsére
nem intett búcsút a városnak, hi-
szen továbbra is a Körtánc Mûvé-
szeti Iskola vezetõje maradt, így a
Zalai Táncegyüttes utánpótlásá-
nak egy részérõl õ gondoskodik. A
már említett táncszínházi vonalon

kívül szeretném, ha az együttes is-
mét részt venne úgynevezett mi-
nõsítõ fesztiválokon. Erre már jó
pár éve nem került sor. Májusban
és majd õsszel is lesz egy ilyen jel-
legû területi fesztivál, ezekre ké-
szülünk. 15–20 perces produk-
ciókkal kell nevezni.

Reméljük, hogy sikerül „megvé-
deni” a „Kiválóan minõsült” címet,
hiszen ezt már többször elnyerte
az együttes. De Erdélybe és kül-
földre is megyünk a nyár folya-
mán, mert ilyenkor nagyon sok or-
szág szervez nemzetközi folklór-
vagy összmûvészeti találkozókat.
Szeretném folytatni tehát azt a ko-
moly és alázatos munkát, amit az

elõdök elkezdtek: a hagyomány-
ápolástól kezdve, az utánpótlás-
nevelésen át egészen a saját elõ-
adások készítéséig.

– Hány embert kell „mozgat-
nod”, ha egy-egy produkcióra
vagy fesztiválra készültök?

– Elég sokat, hiszen több mint
száz fõt számlál a Zalai Tánc-
együttes. Az úgynevezett nagy-
együttesben nagyjából 25 állan-
dó tag van, ezenkívül van három
utánpótláscsoportunk (a Böcör-
gõk, a Mukorgók és az Iglice)
akiknek a tagjai még gyerekek;
az alsósoktól kezdve a felsõbb és
középiskolás évfolyamokig. Szin-
te nincs olyan nap, hogy a dél-

utáni és esti órákban ne próbál-
nánk valamelyik csoporttal a
VMK-ban. Szerencsére kiváló
kollégáim vannak, Horváth Gábor
a gyerekcsoportoknál, Kemes
Laura (aki a civil életben is a pá-
rom) pedig a nagyegyüttesben
segíti a munkámat. De tulajdon-
képpen mindenki kiveszi a részét
a feladatokból.

– Mennyire sikerül a legifjab-
bakat kirántani a digitális világ-
ból, és a hagyományõrzés felé
terelgetni õket?

– Nincs gond ezzel, nyitottak,
érdeklõdõek a gyerekek. A nép-
tánc és a zene világa, vagy a fellé-
pésekre való készülõdés gyorsan
elvarázsolja õket.

Egyébként nem is hagyomány-
õrzésnek nevezném azt, amit csi-
nálunk, hanem sokkal inkább ha-
gyományéltetésnek. Az a lényeg,
hogy a múltból táplálkozva valami
élõ dolgot hozzunk létre, hogy
szívvel-lélekkel töltsük meg a pro-
dukciókat.

– pet –

Az új kiadványt – mely a
ZAZEE Kulturális Egyesület gon-
dozásában jelent meg – a napok-
ban mutatták az egyik zalaeger-
szegi kávéházban. A szerzõt
Balaicz Zoltán polgármester kö-
szöntötte; annál is inkább, mert
2004–2012 között az önkormány-
zat mûvelõdési osztályán egy
szobában dolgoztak. Szemes Bé-
la ugyanis egy idõ után a katedrát
hivatali munkára cserélte, de a
polgármester szerint mindvégig
nagybetûs tanár maradt. Aki nem-
csak oktatott, nevelt, hanem vala-
mi pluszt is adott diákjainak. Pél-
dául a színházba járás örömét...

Errõl már Wettstein Tamás, a
ZAZEE Egyesület elnöke beszél-
getett a szerzõvel. Szemes Béla a
kezdetekrõl elmondta: a kilencve-
nes évek közepén, a Báthory-isko-
la tanáraként vitt el magával pár
gyereket azokra az elõadásokra,

melyek valamilyen kötelezõ vagy
klasszikus irodalmi mûvet dolgoz-
tak fel. Aztán azt vette észre, hogy
egyre több diák csatlakozik hozzá,
és lett egy nagyjából 15–20 fõs

törzsgárda, akikkel mindig meg is
beszélték a látottakat. Innen jött az
írás gondolata is.

Leszögezte: õ nem színikritikus
a hagyományos értelemben, mert
sokkal inkább az adott irodalmi
mûbõl indul ki. Nem is elsõsorban
a színpadtechnikai megoldások ér-
deklik, hanem a szövegközpontú-
ság, és hogy mi jön át a klasszikus
mûvek üzenetébõl. Persze elõfor-
dult, hogy néhány elõadás nem tet-

szett neki. Ilyenkor hagyta lecsen-
desedni a látottakat, és csak ké-
sõbb fogott az íráshoz, az ugyanis
soha nem volt célja, hogy sértõ,
bántó, vagy direkt bíráló legyen.
Ilyenkor inkább csak finoman pró-
bált utalni arra, hogy ez vagy az
kevésbé volt jó vagy tetszetõs.

Az Egerszegi színházi esték 73
írást tartalmaz, és összesen 32
rendezõ – köztük Besenczi Árpád,
Sztarenki Pál, Csiszár Imre, Hala-
si Imre, Bagó Bertalan, Bereményi
Géza – elõadásáról olvasható kri-
tika a kötetben. Shakespeare Ró-
meó és Júliájával indul a könyv,
melyet 2008 májusában mutattak
be; rendhagyó módon a színház
próbatermében. A darabot
Tompagábor Kornél rendezte. A ki-
advány utolsó írása pedig a közel-
múltban színpadra állított Sütõ
András-mûrõl (Advent a Hargitán)
szól. A kritikák között tehát nem-
csak nagyszínpadi mûvek, hanem
kamaraelõadások, lakásszínházi
és kvártélyházi bemutatók is sze-
repelnek. Jelezve a társulat sok-
színû tevékenységét – fogalma-
zott a szerzõ.

A kötet megjelenése egy szép
összefogás eredménye, hiszen a
polgármesteren kívül számos ma-
gánszemély, cég, valamint a város
önkormányzatának kulturális bi-
zottsága, illetve a humánigazgatá-
si osztály, valamint a Zalaeger-
szeg Kultúrájáért Közalapítvány is
támogatta a megjelenést. A könyv
a Kvártélyház Kft. Dísz téri jegyiro-
dájában megvásárolható.

AZ IRODALMI MÛBÕL INDUL KI
TÍZ ÉV SZÍNIKRITIKÁI EGY KÖTETBEN

Megjelent az Egerszegi színházi esték kötet második része.
Szemes Béla irodalomtanár, kritikus elõször 2008-ban jelentke-
zett egy tíz év színházi élményeit vagy épp bírálatait összegzõ
kötettel. Most pedig a Hevesi Sándor Színház 2008–2018 közötti
elõadásairól gyûjtötte össze a megjelent írásait; melyek jó része
lapunk hasábjain látott napvilágot.

Wettstein Tamás és Szemes Béla

– pet –

Ehhez a Járási Hivatal Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Irodája
adhat engedélyt. De a területileg il-
letékes múzeumtól is be kell sze-
rezni a szükséges papírokat, az át-
vizsgálásra szánt földterület tulaj-
donosától pedig hozzájárulást kell
kérni ahhoz, hogy valaki teljesen
törvényesen ûzhesse a hobbiját.

A fémkeresõsök és a régészek
sikeres zalai együttmûködésérõl a
közelmúltban tartottak sajtótájé-
koztatót a Göcseji Múzeumban.
Simmer Lívia, a múzeum régészeti
osztályának vezetõje elöljáróban
elmondta: országszerte egyre több
pozitív példa van a múzeumok és a
fémkeresõsök kapcsolatfelvételé-
re. A közös munka több megyében
(Bács-Kiskun, Baranya, Somogy)
már komoly eredményeket, vagyis

izgalmas, értékes leleteket hozott.
Példaként említette a muhi csata
helyszínét, amit 50 fémkeresõssel
jártak be az ottani kollégák, de a
mohácsi csata színhelyére is szép
számmal vonultak ki régészek és
fémkeresõsök Baranyában.

A közös munkára már Zala me-
gyében is van példa. Ennek részle-
teirõl Eke István régész-muzeoló-
gus, térinformatikus, valamint
Andri Zsolt és Kardos Tamás fém-
keresõsök számoltak be.

Már a 2015-ös jogszabály élet-
belépése elõtt is voltak olyan múze-
umbarát fémkeresõsök, akik felvet-
ték a régészekkel a kapcsolatot.
Jelentkezésüket akkor is és most is
nagy örömmel fogadják – fogalma-
zott Eke István. Kiemelte: a fémke-
resõsök szabadidejükben, saját
eszközzel dolgoznak, leginkább
mezõgazdasági mûvelés alatt álló

területeken. A többszöri szántás
miatt a leletek itt a földfelszín köze-
lében vannak. Kimentésük azért is
fontos, mert a mezõgazdasági
munka sokszor kárt tesz a régésze-
ti leletekben. Sajnos, az illegálisan
végzett fémkeresõzés is sok bos-
szúságot okozott már a régészek-
nek, akik nemegyszer találták ma-
gukat szembe bolygatott, kifosztott
lelõhelyekkel.

A közös munkának köszönhe-
tõen viszont az elmúlt idõszakban
értékes leletekkel gazdagodott a
múzeum: római kori, középkori és
újkori tárgyak, pénzérmék is elõke-
rültek. Érdekességként megemlí-
tette azt a 20. század elejérõl szár-
mazó ebbárcát (ebadó befizetését
igazoló korongot), amit Zalalövõ
mellett talált Kardos Tamás. Ez hi-
vatalosan már nem számít régé-
szeti leletnek, hiszen csak az 1711
elõttrõl származó tárgyak tekinthe-
tõk annak. A bárca a múzeumba
kerülve viszont a történeti gyûjte-
ményt erõsíti. 

A régész szerint az együttmûkö-

dés arra is jó, hogy tanuljanak egy-
mástól. A szakemberek például
azt, hogy a fémkeresõ mûszer kü-
lönbözõ hangjelzései vajon milyen
típusú tárgyra hívják fel a figyel-
met. A mély hangok többnyire vas-
ra utalnak, a magasabb hangok
pedig a nemesebb anyagból ké-
szült tárgyakat jelzik. Bár az alumí-
nium megtévesztheti a kutatókat,
hiszen annál is magas hangon je-
lez a mûszer.

Ennek a tanítási-tanulási folya-
matnak a jelentõségét emelte ki
Andri Zsolt fémkeresõs (civil élet-
ben gépészmérnök) is, aki egy év-
vel ezelõtt kereste meg a múzeu-
mot, hogy szívesen segítené a ré-
gészek munkáját. Õ fõleg a Zala
mente dombjait járja, a fémkeresõ-
zést pedig egy olyan intellektuális
hobbinak tekinti, melynek révén a
múlt darabjai kerülnek felszínre.
Hogy ezek pontosan milyen korból
származnak és mire használhatták
õket eleink? Errõl tudhatnak meg
többet az amatõr kutatók a régé-
szektõl. Az együttmûködés egyik

legszebb darabját például õ emelte
ki a földbõl: egy római kori
lófigurát. De talált már szintén ró-
mai korból származó bronzedényt
is. Mint mondja, a fémkeresõzés
számára egy olyan kikapcsolódást
jelent a sok ülõmunka után, mely-
ben benne van a keresés élménye
és a találás izgalma is.

Bár a sajtótájékoztató címe
„Kincskeresés legálisan” volt, a ka-
nadai születésû Kardos Tamás (aki
a hétköznapokon egy multinacio-
nális cég igazgatója) elmondta:
nem is igazából kincskeresésrõl
van itt szó, hiszen a cél ebben az
esetben nem a meggazdagodás,
hanem az értékmentés. A
Zalalövõn élõ, kulturális antropoló-
giai és pszichológusi végzettség-
gel is rendelkezõ hobbikutató fõleg

római pénzérméket, de egy míves
– szintén római kori – fibulát is ta-
lált a kisváros környékén. Mint
mondja, neki az jelenti az örömöt,
ha a talált leleteket átadhatja a mú-
zeum számára, ezért is vállalta a
közös munkát.

A sajtótájékoztatón elhangzott:
a 2015-ös szabályozás ellenére
még most is 3000–5000 közé tehe-
tõ országos szinten az illegális
fémkeresõ tevékenységet folytatók
száma. De a törvény életbelépése
óta egyre többen keresik fel közü-
lük a múzeumokat. Az intézmé-
nyek abban tudnak segíteni, hogy
minél többen legálisan végezhes-
sék a hobbijukat. Azokat, akiknek
már van engedélye a kutatómun-
kára, a régészek konkrét projek-
tekkel kapcsolatban is megkeresik.

A TRADÍCIÓTÓL A TÁNCSZÍNHÁZI PRODUKCIÓKIG

KERESÉS ÉLMÉNYE, TALÁLÁS IZGALMA: LEGÁLISAN
EGYÜTTMÛKÖDÉS A RÉGÉSZEK ÉS A FÉMKERESÕSÖK KÖZÖTT
Az elmúlt években országszerte egyre gyakoribbá vált, hogy mú-

zeumok és múzeumbarát fémkeresõsök együttmûködnek; közösen
kutatva a múlt értékei után. 2015 januárjától egy jogszabály értel-
mében csak engedéllyel lehet fémkeresõ eszközt használni.

Kardos Tamás, Simmer Lívia, Eke István és Andri Zsolt

Fotó: Gorácz József
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ÚTLEZÁRÁS

MÁRCIUS 15-ÉN
FELHÍVJUK

A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY

2019. MÁRCIUS 15-ÉN

(PÉNTEKEN)
A VÁROSI ÜNNEPSÉG MIATT

8.00 ÓRÁTÓL LEZÁRJÁK

a Csány tér Göcseji út felé

tartó szakaszát. Az elõkészí-
tõ munkálatok nem érintik a
Táncsics utcát (Dél Hercegnõ-
je társasház), így az utcába
való behajtás a Kossuth utca
lezárásáig zavartalan. 9.30

órától lezárják a Széchenyi

tér és a Kossuth utca teljes

szakaszát. Az útzár feloldá-
sára az ünnepséget követõen
kerül sor. A Csány tér vasútál-
lomás felé vezetõ szakaszán
várhatóan 12.00 órától, a Gö-
cseji út felé vezetõ szakaszán
15.00 órától indulhat meg a
forgalom. A helyi autóbuszjá-
ratok 8.00 órától 15.00 óráig a
Mártírok útján közlekednek.
Az útlezárás miatt március

15-én (pénteken) 8.00 órától

15.00 óráig a Csány téren ti-

los a parkolás!

Megértésüket és türelmüket
köszönjük! 

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata

ZALAEGERSZEGI SÉTÁK
A Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület, a Tourinform-iroda és a városi önkormányzat tu-

risztikai szakemberei idõrõl idõre nagy sikerrel szervezik meg a Zalaegerszeg múltját, neveze-
tességeit bemutató sétákat.

Míg az elmúlt esztendõben összesen hét alkalommal invitálták az érdeklõdõket, idén már az elsõ
félévben öt alkalommal várják a közönséget közös barangolásra. A túrák sora a második félévben is
legalább 5 sétával folytatódik majd. A turisták és városlakók számára szervezett alkalmak – hasonlóan
a korábbi évekhez – tematikus tartalmúak lesznek.

AZ ELSÕ FÉLÉV PROGRAMTERVE (idõpont • idegenvezetõ)

1. 2019. március 15. péntek, 14.30 – Béres Katalin (Göcseji Múzeum)
Történelmi kalandozás az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nyomában

2. 2019. április 27. szombat, 14.30 – Illyés Zoltán (Mindszenty Ifjúsági Ház) 
Vadon a belvárosban – Mit talál egy biológus az épületek között?

3. 2019. május 10. 17 óra –Béres Katalin (Göcseji Múzeum)
Elõdeink nyomában a Göcseji úti köztemetõben

4. 2019. június 8. szombat – idegenvezetõ nélkül – játékos városfelfedezés
Ki mit tud? – Kvízjáték az Egerszeg Fesztiválon

5. 2019. június 27. csütörtök 16.30 – Tódor Tamás (Tourinform-iroda), jeltolmács segítségével
Belvárosi séta siketek és nagyothallók számára

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”
ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsá-
ga Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi
Felsõoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján a mai nap-
pal pályázatot ír ki TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a
felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony
megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban
feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számí-
tanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így
különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal
közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (ab-
szolutórium, diploma eredmények) a feltételeknek megfelelnek, és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelke-

zõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag el-
ismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA
képzésben végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan
bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak számtani
átlaga mûszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4,00, egyéb képzéseknél legalább 4,50, va-
lamint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben ma-
ximálisan teljesíthetõ kreditpontot megszerezte.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA: 
A felsõoktatási ösztöndíj havi összege: 5.000 Ft.
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára,
valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására
tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE: 
• A „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás fél-

évenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2019. március 18.

és március 31. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságához a mellékelt formanyom-
tatványon az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A postai úton feladott kérelmek
esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb 2019. március 31-én postára
kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen
beadott kérelmek elutasításra kerülnek.

• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérel-
met a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányza-
ti rendelet mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az aktuális
félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát,
vagy az azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az il-
letékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges –
a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Lecke-
könyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az ér-
demjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12 és
13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.

A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõ Zalaegerszeg megyei jo-
gú város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/
Oktatasi__kulturalis_ugyek, 

valamint:
http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-189 • 92/502-190
E-mail: szabina.farkas@ph.zalaegerszeg.hu
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ÁLLÁST KERES?
BÖNGÉSSZEN A FOGLALKOZTATÁSI SZERVNÉL BEJELENTETT

ÁLLÁSAJÁNLATOK KÖZÜL:
ács, ápoló-gondozó, áruátvevõ, asztalos, autóbusz-vezetõ, autódarus, autófényezõ,

autómosó, autószerelõ, bádogos, betanított munkás, biztonsági felügyelõ, bútorasztalos,
CNC-gépkezelõ, cukrász, csomagoló, dekoratõr, dietetikus, eladó, elektromos

karbantartó, építési mûszakvezetõ, építõipari projektmanager, építõipari segédmunkás,
épületasztalos, épületgépész, épület-karbantartó, erdészeti gépkezelõ,

erdésztechnikus, erõsáramú villamosipari technikus, értékesítési asszisztens, értékesítõ,
esztergályos, ételfutár, favágó, fejlesztõpedagógus, felszolgáló, fémfestõ, fémszerkezet-
szerelõ, festõ, fogászati asszisztens, forgácsoló-köszörûs, fõkönyvelõ, futár, fuvarozási

ügyintézõ, fuvarszervezõ, gépbeállító mûszerész, gépész tervezõ, gépészmérnök,
gépjármû-értékesítõ, gépjármûtechnikus, gépkezelõ, gépszerelõ, gépkocsivezetõ,

gyógyszergyártó, hálózatszerelõ, hegesztõ, hideg- és melegburkoló, homlokzatszigetelõ,
hûtõ- és klímaszerelõ, ingatlanközvetítõ, irodavezetõ, irodai dolgozó, javító, karosszéria-

lakatos, kereskedelmi asszisztens, kézi anyagmozgató, konyhai kisegítõ, kõmûves,
könyvelõ, közlekedési mérnök, lakatos, logisztikus, marós, mechanikai karbantartó,

mozgóbolt-értékesítõ, mûhelysegéd, mûszaki rajzoló, mûszaki ügyintézõ,
nehézgépkezelõ, nyílászáró-beépítõ, nyomógépkezelõ, ofszetgépmester, operátor,

optometrista, óvodapedagógus, pék, pénzügyi tanácsadó, rakodó, raktári
anyagmozgató, raktáros, rendszergazda, sátorszerkezet-szerelõ, segédmunkás,

stancagépkezelõ, szabász, szakács, számviteli ügyintézõ, személyi edzõ,
szerkezetlakatos, szerszámkészítõ, szerviztechnikus, szociális és mentálhigiénés

munkatárs, szövegíró, takarító, tanár, telefonos ügyintézõ, telephelyvezetõ, termelési
koordinátor, területi képviselõ, udvari munkás, utcai szociális munkás,

üzemanyagtöltõállomás-kezelõ, üzletkötõ, vasbetonszerelõ, vegyésztechnikus, villamos
tervezõ, villanyszerelõ, víz-, gáz- és központifûtés-szerelõ, webfejlesztõ
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– A vállalkozások igényeire alapuló
foglalkoztatásfejlesztési program

Zalaegerszeg megyei jogú városban

– A 4. helyünk megfelel az erõ-
viszonyoknak – vélekedett Gáspár
Dávid vezetõedzõ. – Mégis van
bennem egy kis hiányérzet. Úgy
érzem, nagyobb koncentrációval
bravúrt érhettünk volna el. Sajnos,
most nem vagyunk olyan passz-
ban, hogy ez összejött volna.

– A statisztikát nézve a csa-
pat védekezésével nem volt
gond, nem kaptak sok pontot. A
dobáspontossággal, a dobó-
százalékkal viszont akadtak
problémák...

– Részben a pontatlanabb do-
bások miatt is nem sikerült elér-
nünk jobb eredményt. A védeke-
zés stabilitásának terén sikerült
elõbbre lépnünk, de ebben a mû-
fajban is van még bõven javítani-
valónk. A BEAC elleni elsõ, a
DVTK elleni második játékrészben
akadtak hiányosságok a védeke-
zésben is. A Szekszárd ellen fog-
csikorgatva küzdöttünk, de a tol-
naiak jobb rotációval rendelkez-
nek, mint mi. A ZTE nem arra van
kalibrálva, hogy egymás után há-
rom mérkõzést lejátsszon, úgy vé-
lem, a többi együttes döntõ több-
sége sem. Ránk az említett megál-
lapítás hatványozottan igaz, mivel
rövidebb a kispadunk Remélem,

ha a védekezésünk tovább javul,
akkor támadásban is elõre tudunk
lépni. 

– A Magyar Kupa lebonyolítá-
sát, az Euro Ligában szereplõ
Sopron edzõje is bírálta. Jó

ilyen rövid idõ alatt ennyi tét-
mérkõzést játszani?

– Az említett kuparendszert
használják más országokban is.
Igaz, másfajta lebonyolításra is
akadt példa. Mindenképpen sérü-
lésveszélyes egymás után három
mérkõzést játszani. Nem lehet
ilyen rövid idõ alatt regenerálódni
sem, a 30 év feletti játékosok szá-
mára erõs ez a meccsterhelés. 

– A Magyar Kupából mit tud-
nak profitálni a bajnokságra?

– A kupán cél az volt, hogy a
hullámvölgybõl, amibe kerültünk,
kilábaljunk. Jó úton haladunk, de
ez nem megy gyorsan. A bajnoki
mérkõzések megadják a választ,
hogy sikerült-e kimásznunk a gö-
dörbõl. Más a helyzetünk, mint ta-
valy, az ellenfelek sokkal jobban
készülnek ránk. Nem úgy van,
mint tavaly, hogy a háttérbõl elõlép
a ZTE és okozza a meglepetése-
ket. Kicsi az esélye, hogy az alap-
szakasz végére összejöjjön a ne-
gyedik hely. A sorsunk már nem-
csak a mi kezünkben van. A hát-
ralévõ három mérkõzésbõl kettõt
hozni kell, a Sopron ellen idegen-
ben nem nekünk áll a zászló.

REÁLIS A NEGYEDIK HELY
A VEZETÕEDZÕNEK MÉGIS HIÁNYÉRZETE VAN

A nõk számára idén Gyõrben rendezték meg kosárlabdában a
Magyar Kupa döntõjét. A mezõnyben ott volt a ZTE NKK csapata
is. Az egerszegi lányok az elsõ mérkõzésen, ha nehezen is, a
BEAC ellen hozták a papírformát, nyertek. A folytatásban elõbb a
tavalyi kupagyõztes Szekszárdtól kaptak ki, a 3. helyért lejátszott
találkozón a Diósgyõr gyõzte le a ZTE-t. Így a negyedik helyen
végeztek.

LED-FAL BÉRELHETÕ
RENDEZVÉNYEKRE,

SPORTKÖZVETÍTÉSEKRE!
12 m2-ig építhetõ,

állványzattal, hangosítással.

Érdeklõdni:
06-70/451-4900

szervezes@megastarkft.hu

A versenyidény kezdetén több
versenyen is szerepeltek a Zala-
egerszegi Judo Sportegyesület
sportolói. Gyõrben rendezték
meg az ifjúságiak, serdülõk or-
szágos rangsoroló versenyét. 

Az ifjúságiaknál a +90 kilósok
mezõnyében Tóth Bertold aranyér-
met szerzett, az 52 kilósok mezõ-
nyében Tóth Alexa a harmadik he-
lyen zárt. A serdülõknél Mátéffy Gá-
bor és Bordács Anikó egyaránt az
ötödik helyen fejezte be a versenyt. 

Nagykörösön léptek tatamira a
serdülõ B diákolimpia országos
döntõjébe jutott cselgáncsozók.

Ódor Noel jól teljesí-
tett a viadalon,
bronzérmet szerzett.
Varga Áron a kilen-
cedik helyet szerezte
meg.

Siklóson rendez-
ték meg az ifjúsági
korosztály országos
döntõjét, ahol Tóth
Bertold súlycsoport-
jában bronzérmet
szerzett. A sportolók
ifj. Nagysolymosi
Sándor vezetõedzõ
irányításával érték el
a sikereket.

JÓL KEZDTÉK AZ IDÉNYT A DZSÚDÓSOK

Tóth Bertold, Ódor Noel,
Nagysolymosi Sándor, Tóth Alexa

– A férfiszakosztály újbóli meg-
alakulása után, mintegy tíz éve, a
gyengébbik nem képviselõi is újra
kezdték – emlékezik vissza Toma-
nóczy Tibor, a csapat edzõje. – A
középiskolában több lány megsze-
rette a röplabdát, és nem akarták
abbahagyni. Megkeresték a veze-
tést a ZTE RK-nál, hogy õk is sze-
retnének szervezett keretek között
röplabdázni. A diákokhoz csatla-
kozott még négy-öt rutinosabb já-
tékos is. 

– Milyen célokkal alakultak
meg?

– Kezdetben a mozgás öröme,
az egészség megõrzése volt a
fontos. Késõbb kapóra jött a du-
nántúli regionális röplabdabajnok-
ság, ahol többek között Ajka, Pá-
pa, Komárom, Sopron csapatai
szerepeltek. Jó mérkõzéseket ját-
szottunk. Egy idõ után jöttek az
eredmények is. Igaz, menet köz-
ben a csapat diákrésze folyamato-
san cserélõdött. Továbbtanultak a

lányok, elkerültek a városból, de
érkeztek a helyükre a következõk.
A csapat gerince azonban meg-
maradt. 

– Régóta tagjai a dunántúli
bajnokságnak. Lesz innen elõ-
relépés?

– Egyértelmû, hogy mára már
kinõttük ezt a bajnokságot, veret-
lenül vagyunk a tabella élén. Ter-
mészetesen jó lenne az NB II-ben
szerepelni, ami már nemcsak al-
kalmi tornákat jelentene, s na-
gyobb lekötöttséggel járna. Nagy
kérdés, kik vállalnák? Szakmai
szempontból nem vallanánk szé-
gyent, de van bizonyos emberi ol-
dala is a dolognak. A heti három
edzéssel biztosan ott lennénk az
NB II 7–8. helyén a 12 csapatos
mezõnyben. Hangsúlyozom, ez
még a jövõ zenéje. 

Bedõ Tálos Fruzsina csapatka-
pitány többek között a jó közössé-
gi szellemet, a remek hangulatot
emeli ki: 

– Baráti hangulat a csapaton
belül, mindenki hallgat a másikra.
A játékosok közül mindenkinek volt
bizonyos alaptudása. Az edzése-
ken így folyamatos munka folyik. 

– Az NB II-es szerepléshez
mit szólnának a játékosok?

– Nem szakmailag lenne gond.
Nehéz lenne szabaddá tenni a
hétvégéket. Többen fõiskolára jár-
nak, van, aki hétvégén is dolgozik.
Az NB II-t alaposan át kell gondol-
nunk. 

BOLEMÁNYI JÁNOS EMLÉKE

ELÕTT TISZTELEGTEK
Öregfiúk labdarúgótorna keretében emlékeztek meg Bole-

mányi Jánosról, a ZTE legendás kapusáról.

A kiváló hálóõr hosszú éveken át volt a csapat elsõ számú kapu-
sa. Amikor az ellenfelek játékosai néha átverekedték magukat a
ZTE védelmén, a hazai szurkolók ezt skandálták: „Hová futsz
öcsém, ott van még a Bolemányi.”

A róla elnevezett tornát szeretett csapata, a ZTE nyerte. Máso-
dik lett a Haladás VSE (Szombathely), harmadik a Keszthely, ne-
gyedik az Andráshida, ötödik a Lendva (szlovén).

A legjobb kapusnak Vlaszák Géza (ZTE) bizonyult. A legjobb
mezõnyjátékos díját Gaál Miklós (ZTE) kapta. A torna gólkirálya Né-
meth Richárd (Haladás VSE) lett 5 góllal. 

Az ünnepélyes díjátadón megjelent a legendás kapus özvegye is.

AZ NB II-N MÉG GONDOLKODNAK
JÓ A KÖZÖSSÉG A ZTE NÕI RÖPLABDÁZÓINÁL

A hatvanas éveiben járó megyeszékhelyiek még emlékezhet-
nek, hogy Egerszegen az elsõ NB I-es szakosztály a férfi röplab-
dázóké volt. Mellette az NB II-ben, a Tungsram támogatásával
szerepelt a nõi szakág. Elõbb a nõk, majd a férfiak tûntek el egy
idõre Egerszeg sportpalettájáról.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

Atomerõmû SE Paks–
Zalakerámia ZTE KK 93-81
(30-25, 10-24, 30-13, 23-19)

NB I-es férfi kosárlabda-mér-
kõzés, Paks.

Répcelaki SE–ZTK FMVas
6:2 (3654-3636)

Szuperligás férfi tekemérkõ-
zés, Répcelak.

ZTE ZÁÉV TK–Ipartechnika
Gyõr SE 5:3 (3402-3283)

Szuperligás nõi tekemérkõzés,
Zalaegerszeg.

ZTE FC–Vác FC 1-0 (1-0) 
NB II-es labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg.

Ziccer NLSE–ZTE FC
1-2 (0-1)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõ-
zés, Nagykanizsa.

Komárom VSE–
Tarr Andráshida SC 2-1 

NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Komárom.

Egerszegi KK–
Sárvári Kinizsi SE

19-26 (9-10)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõ-
zés, Zalaegerszeg.



8 Hirdetés


