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FÖLÉNYES FIDESZ-GYÕZELEM

VIGH LÁSZLÓ 5. CIKLUSÁT KEZDI A PARLAMENTBEN
 A Fidesz–KDNP április 3-án negyedik alkalommal nyert kétharmaddal országgyûlési választáson. Zala megyében a 3 választókerületben is nagyarányú Fidesz-gyõzelem született: Keszthelyen
Nagy Bálint 61,07, míg Nagykanizsán Cseresnyés Péter 53,86
százalékot szerzett.
A Zala I-es számú választókerületben (Zalaegerszeg központú) a 73 ezer 938 választásra jogosult állampolgár közül 48
ezer 690-en vettek részt a voksoláson (74%). A választókerületben 87 jelölt indult. A 99 százalékos feldolgozás után a következõ eredményekrõl számolhatunk be.
A képviselõjelöltek közül Vigh
László (Fidesz–KDNP) a szavazatok 57,88 százalékát kapta (30
ezer 233 szavazattal). Dr. Csidei
Irén (Egységben Magyarországért) 29,81 százalékot ért el (15

ezer 573 szavazattal), Kiss Ferenc (Mi Hazánk) 6,33 százalékot kapott (3 ezer 307 szavazattal). Csiszár Viktor (MKKP) 2,4%
(1286 szavazat), Koltai Tibor
(független) 1,27% (665 szavazat), Szép Szabolcs (MEMO)
1,23% (641 szavazat), Marton
Ádám (Normális Párt) 0,85%
(446 szavazat), Virág Debora
(IMA) 0,16% (83 szavazat).
Vigh László 5. ciklusát kezdi
meg a parlamentben. Az eredményeket értékelve lapunk érdeklõdésére elmondta:
– Az emberek meghallották a

KORSZERÛ MÛSZEREKKEL
GAZDAGODOTT A SZÍVSEBÉSZETI TANSZÉK

 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 89 millió forint értékben mûszereket szerzett be a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház szívsebészeti tanszéke számára, mellyel kapcsolatban az
átadáson prof. dr. Palkovics László úgy fogalmazott: Zalaegerszeg egy high-tech iparral rendelkezõ város, ezért elvárható,
hogy kórháza is high-tech legyen.
– AL –
Az innovációs és technológiai
miniszter a járványra utalva azt
mondta: az elmúlt két év megmutatta azt is, hogy a vidéki kórhá-

zaknak is szükségük van a gyógyítás, a betegellátás teljes spektrumát biztosító berendezésekre,
nem csak a nagy központi kórházcentrumoknak és klinikáknak.
(Folytatás a 2. oldalon.)

hívó szavunkat, miszerint béke
vagy háború, és õk a béke mellett döntöttek. Az ellenzék szavát pedig nem hallották meg. A
választások eredménye azt mutatja, hogy a választópolgárok
az építkezésre és a nyugalomra
adták a voksukat. Nagyon örülök
az eredménynek és köszönöm a
rám adott szavazatokat, a bizalmat. Zalaegerszegen igy tudjuk
folytatni azt a gazdaságfejlesztési munkát, amit elkezdtünk.
Olyan idõszak nem volt még a
város életében, mint az elmúlt
nyolc év. Ezt a város fejlõdésére, a munkahelyteremtésre, az
elért eredményekre értem.
Továbbra is bízok az építkezésben, a nyugalomban és a
család erejében – fogalmazott
Vigh László.

Fotó: Seres Péter

Öröm a zalaegerszegi Fidesz-irodán.
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Közélet

ZÖLDEBB LESZ A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
11 ELEKTROMOS BUSZ ÉRKEZIK ZALAEGERSZEGRE

 Tizenegy elektromos szólóbusszal bõvül Zalaegerszeg tömegközlekedésének jármûparkja, amelyeket idén õsszel állítanak forgalomba. A zalai megyeszékhely részese a Zöld Busz
Programnak, melynek keretében
hat megyeszékhelyre 60 darab
elektromos autóbuszt vásárolhat
a Volánbusz Zrt. Az errõl szóló
szerzõdést a zalaegerszegi
ZalaZONE Jármûipari Tesztpályán írták alá a közbeszerzési eljárások nyerteseivel.
– A. L. –
Prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter arról beszélt, hogy Magyarországnak
újra van autóbuszipara. A négy autóbuszgyártó jelentõs hazai hozzáadott értékkel képes elõállítani különbözõ hajtásrendszerû buszokat.
Ez azért jelentõs, mert a mintegy
8000 autóbuszból 2020-at már lecseréltek, és azt szeretnék, hogy a
maradék 6000 autóbusz gyártása
is Magyarországon történjen. A miniszter kiemelte, fejlesztésükben,
ahogy eddig is, nagy szerep jut a
zalaegerszegi jármûipari tesztpályának. A magyar kormány vállalá-

sa, hogy 2050-re 90 százalékra
csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást
az 1990-es értékhez képest. Mint
mondta, a magyar kormány teljesen komolyan gondolja a karbonsemlegesség érdekében tett
uniós vállalásait, melynek a közlekedés az egyik lényegi eleme, és
ezen belül az autóbuszok zöldítése. A Zöld Busz Programot éppen
ezért a vidéki városok helyi jármûparkjának minõségi cseréjét szolgálva indították útjára. Ezt kiterjesztik a 25 ezer fõnél kisebb lélekszámú településekre; hamarosan
újabb 350 elektromos busz beszerzésére írnak ki pályázatot.
Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz
Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy vállalatuk 60 elektromos

autóbuszt vásárolhat hat megyeszékhelyre, ebbõl 11 kerül Zalaegerszegre (komáromi gyártású
BYD Europe B.V. BYD K9UD típusúak). A 60 jármû beszerzési értéke 8,6 milliárd forint, melybõl 6,52
milliárd forint az Innovációs és
Technológiai Minisztérium valamint
a HUMDA Zrt. által koordinált Zöld
Busz Program keretében elnyert támogatás összege. Mint mondta, a
környezetvédelemre a Volánbusznak egyszerû válasza van, amit
bárki meg tud tenni: vagyis szálljon
fel a buszra és tegye le a slusszkulcsot.

Weingartner Balázs, a HUMDA
Zrt. elnök-vezérigazgatója úgy vélekedett, a zöld buszok révén megvalósuló közszolgáltatás nemcsak
újfajta mentalitást jelent a városlakó polgároknak, hanem lehetõséget biztosít arra is, hogy tegyenek a
szén-dioxid-mentesebb jövõért.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt tette hozzá, hogy a zöld buszok üzembe állításával olyan közlekedési kultúrát
szeretnének kialakítani a zalai megyeszékhelyen és az országban,
ami maximálisan megfelel a környezetvédelmi szempontoknak is.
A rendezvényen jelen volt
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és dr. Sifter Rózsa
megyei kormánymegbízott is.
A szóló kivitelû, alacsony padlós, kéttengelyes, elektromos meghajtású autóbuszok 30 ülõ és 45
álló utas egyidejû szállítására alkalmasak, egy feltöltéssel – az idõjárási körülményektõl, útviszonyoktól függõen – akár közel 300 kilométert is képesek megtenni. A légkondicionált jármûvek kerekesszék, illetve babakocsi elhelyezésére kialakított hellyel, felszállást
segítõ rámpával, elektronikus
utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti és vezetéssegítõ kamerarendszerrel, valamint USB-töltõvel biztosítják az utasok színvonalas és
biztonságos kiszolgálását.

KORSZERÛ MÛSZEREKKEL
(Folytatás az 1. oldalról.)
A kormány ezért is támogatta a
Szent Rafael Kórház magas színvonalú szívsebészetét mûszerbeszerzéssel. Köszönetét kifejezve
kiemelte, hogy a Pécsi Tudományegyetem egyre intenzívebben
vesz részt Zalaegerszegen az
egészségügyi ellátásban és a tudományos kutatásban. Példaként
említette, hogy a traumatológiai
osztályon is tanszéket hoztak létre, amellyel nem csak kilábaltak a
tavaly nyáron veszélybe került ellátási helyzetbõl, de azt magasabb
szintre is emelték. Ehhez az ITM
ugyancsak támogatást adott.
Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta
PhD, a kórház fõigazgatója felidézte, hogy 2021 szeptembere óta
nemcsak oktatókórházként, de az

– A társegyesületektõl szereztünk tudomást errõl a tapintással érzékelhetõ kiállításról, és igényeltük
mi is a lehetõséget, melyben partner volt még a helyi Vega Csillagászati Egyesület is – mondta Choma
Balázs, a Látásfogyatékosok Zala-

eszközöket. Az egyik egy 4D szívultrahang-készülék, ami a szívsebészeti mûtétek elõtt és után a
diagnosztikai kivizsgálást segíti.
Hazánkban ugyancsak ritkaságnak számító másik eszköz, a 3D
toraszkóp, ami minimál invazív beavatkozásokat tesz lehetõvé. A sebész a legkisebb nyíláson keresztül jut el a szívhez, ami kevésbé
terheli meg a beteget, aki gyorsabban is gyógyul fel. Jelenleg a szívmûtétek 15 százalékát végzik kis
metszéssel, amely arányt, a betanulást követõen, 30 százalékra kívánják növelni.
Vigh László, a térség országgyûlési képviselõje, miniszteri biztos felidézte, hogy az elmúlt nyolc
esztendõben közel 9 milliárd forintnyi fejlesztést valósítottak meg a

Dr. Lupkovics Géza orvos igazgató, Vigh László, Balaicz Zoltán,
dr. Palkovics László, dr. Gasztonyi Beáta és dr. Rashed Aref

általános orvosi kar gasztroenterológiai, szívsebészeti és kardiológiai kihelyezett tanszékeként is
mûködnek. Az ITM másfél hónappal ezelõtt jelentette be a negyedik,
a traumatológiai tanszék létesítését, amit igen jelentõs összeggel
támogat. Mindez komoly felelõsséggel jár, hogy a legjobb tudásuknak megfelelõen, a legkorszerûbb
eszközökkel és a legújabb innovációs módszerekkel tudják végezni
gyógyító tevékenységüket.
Dr. Rashed Aref PhD, a zalaegerszegi szívsebészet osztályvezetõ fõorvosa mutatta be az új

zalaegerszegi kórházban. Ezek között megemlítette, hogy a szívcentrumot 4,5 milliárdból építették fel, a
zöld épületet 2,3 milliárdból újították fel, az új MRI-készüléket pedig
800 millió forintból szerezték be.
Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy az önkormányzat
soha nem volt fenntartója a kórháznak, de összefogással több
millió forinttal tudták segíteni a
szívsebészetet is. Az elõtte szólókhoz hasonlóan köszönetét fejezte ki az ITM-nek a kórház mûködéséhez és fejlesztéséhez nyújtott támogatásokért.

TEMPLOMMEGÁLDÁS
 Megszépült a Mária Magdolna-plébániatemplom épülete, és új
orgonát is avathattak március utolsó vasárnapján. A szentmise
keretében dr. Székely János megyés püspök áldotta meg a megújult épületet és az új hangszert, melyet a mûvészeti tervezõ,
Hajdók Judit orgonamûvész szólaltatott meg.
– b. k. –
A Modern Városok Program keretében megvalósult 334 millió forintos beruházás lehetõségéért
mondott köszönetet Stróber László kanonok, esperesplébános a jelenlévõ vezetõknek (Vigh László

nek. Többek között olvasható ebben, hogy már a XIII. század közepén állt egy Mária Magdolnakápolna Egerszegen, melyet késõbb egy egytornyú kápolna váltott fel. Orgonáról elõször feljegyzések 1726-ban jelennek meg,
amikor is eme hangszer mellett

országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos és Balaicz Zoltán polgármester), valamint mindazoknak,
akik a szívügyüknek tekintették az
új orgona építését. Majd hozzátette: a város kulturális életét is szolgálja majd a hangszerek királynõje
a szépen aláfestett liturgiákon
kívül.
Ezen ritka ünnepi alkalomra a
városi önkormányzat egy kiadványt is megjelentetett, melyben a
plébánia orgonatörténete és a jelenlegi hangszer adatai szerepel-

még dobok és trombiták is helyet
kaptak a templomban. Az orgonák
mérete a temploméval együtt nõtt,
és többször is javításra, illetve
cserére szorultak a hangszerek az
„orgonaigazétó”-k, hangszerkészítõk és nem utolsósorban az
ügyet támogatók közremûködésével. Az utoljára 1990-ben átépített
orgonát 1998-ban, a karzatfreskók restaurálásakor adták el, majd
digitális orgona váltotta fel átmenetileg a korábbi síposat. A jelenlegi új orgona beszerzését Stróber
László szorgalmazta és a „Mindszenty Út” projekt keretében valósulhatott meg. A 13 tonna súlyú
hangszer felépítése elõtt a karzatot statikailag meg kellett erõsíteni. Az hangszer a korábbi Hesseorgonák hangzását követi, 2165
sípot tartalmaz, 440 Hz a hangmagassága.
Az ünnepi szentmisén részt
vettek dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ, Böjte Sándor és dr.
Káldi Dávid belvárosi önkormányzati képviselõk, valamint az egyházmegyei és a városi felekezeti
élet képviselõi.

TAPINTHATÓ UNIVERZUM – KIÁLLÍTÁS

 A vakok és gyengénlátók számára készített speciális kiállítással kedveskedtek a Bakonyi Csillagászati Egyesület tagjai az
érintetteknek. Az általuk kreált 90 makettet Zalaegerszegen, a
Keresztury Városi Mûvelõdési Központban mutatták be április
elején. A látássérültek tárlatvezetése után az ép látók számára is
hagytak idõsávot az országosan egyedülálló „látványosságnak”.

GAZDAGODOTT A SZÍVSEBÉSZETI TANSZÉK

ORGONASZENTELÉS,

egerszegi Kistérségi Egyesülete elnöke. – Az egyesület egyik célja az
ismeretterjesztés, ezt szolgálják a
havi klubnapjaink elõadásokkal, vetélkedõkkel, sportrendezvényekkel,
és ebbe a programba nagyon jól illeszkedik ez a kiállításlátogatás.
Köszönjük a lehetõséget Ivanics
Ferencnek, a bakonyi egyesület vezetõjének. A BCSE tagjain kívül
Bánfalvi Péter csillagász is segítségünkre volt a kiállítás során.
Ivanics Ferenc elõadást tartott
a kiscsoportos tárlatvezetések
elõtt. A kiállításon a (külsõ-belsõ)
Naprendszer bolygói mellett a
Hold felszíne, világtérkép, földfelszíni formák, meteoritok is tapinthatók voltak, és az okostelefonok
segítségével kapcsolódó hanganyag is rendelkezésre állt.

VÁLASZD A

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV-SZÁM: 20-0112-05 VSM E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500
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Aktuális

NÕTT A BEFEJEZETT ÜGYEK SZÁMA
ÖSSZBÍRÓI ÉRTEKEZLET ÉS ÉVÉRTÉKELÉS

 Két év kihagyás után ismét
megrendezhette évértékelõ összbírói értekezletét a Zalaegerszegi Törvényszék. A 2021-es
eredményekrõl sajtótájékoztató
keretében is beszámoltak.
– pet –
Az eseményen jelen volt dr. Senyei György, az Országos Bírósági
Hivatal (OBH) elnöke, aki szerint a
tavalyi évben magas színvonalon,
idõszerûen és szakmailag megalapozottan zajlott a munka a Zalaegerszegi Törvényszéken. Országos viszonylatban elmondható,
hogy 3 százalékkal több ügy érkezett a törvényszékekre, mint 2020ban. Az érkezett ügyek száma Zala
megyében is nõtt, mintegy 10 százalékkal, ez meghaladja az országos átlagot. Nõtt a befejezett ügyek
száma is valamennyi zalai bírósági
szinten, a folyamatban lévõ ügyek
számát pedig sikerült 13 százalékkal csökkenteni. Sokat tettek az elhúzódó ügyek ledolgozása érdekében is; az OBH elnöke 2020

augusztusában tûzte ki célul ezek
csökkentését. Ennek eredményeképpen az akkori 166 ügyet 2021
végére sikerült 109-re mérsékelni.
Senyei György beszámolt a tárgyi feltételek javulásáról, és az információs állomány korszerûsítésérõl. A digitalizáció jegyében országos szinten jelentõsen nõtt a
távmeghallgatások száma – hozzájárult mindehhez a járvány is –, Zalaegerszegen például 628 távmeg-

hallgatást bonyolítottak le. A Covid
ellenére gondot fordítottak a törvényszéki munkatársak széles körû
továbbképzésére, amire jórészt az
online térben került sor.
A tavalyi évet értékelve a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, dr.
Sorok Norbert elmondta: a jogszabályi környezet a nemperes ügyek
számát növelte a járásbíróságokon.
Cél is, hogy az állampolgárok minél
gyorsabban, és ne feltétlenül peres-

INTENZÍV-NÕVÉRSZOBA ÚJRATERVEZVE
HELYI CÉGEK VÁLLALTÁK REKONSTRUKCIÓJÁT

 Zalaegerszegi vállalkozások
újították fel a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház intenzív terápiás
osztályának nõvérszobáját,
amit konyhaként is használnak.
A négymillió forint értékû jótékonysági akció keretében kicserélték a nyílászárót, a fûtõtestet, megújították az áramhálózatot, a padozatot, bebútorozták és modern konyhai berendezésekkel is felszerelték az
egységet.
– AL –
Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD fõigazgató az átadáson elmondta, hogy a Covid-járvány ráirányította a figyelmet a kórház
mûködésére, a dolgozók leterheltségére is. Az intenzív osztály hatvan dolgozója erõn felül teljesített
ebben az idõszakban. Munkájuk
elismeréseként számos adományban részesültek, mint ezúttal is. A
kórház menedzsmentje fõként a
betegellátás színvonalának emelését tartja szem elõtt, a rendelkezésre álló összeg erre fordítódik. A
munkatársak komfortérzetének
növelésére kevés lehetõségük
van, ezért külön öröm számukra,
hogy megújulhatott a nõvérszoba,
amiért köszönetét fejezi ki.
Dr. Kovács Tamás osztályvezetõ fõorvos arról beszélt, hogy a
2018-ban megalapított Altatás Biztonságáért Alapítvány az intenzív
osztály mûködésének támogatását, a dolgozók mindennapjainak
segítését vállalta fel. A nõvérszoba
felújításának ötlete Péntek Károly
(Windoor Design) kuratóriumi tagtól származik. A beruházás költsége felének viselésében társa volt
Pigler István (Integrity Magánklinika) kuratóriumi tag. Szabó Zoltán
pedig belsõépítészként segítette a
megvalósítást. Olyan modern nõvérszoba jött létre, amely kulturált
körülményeket biztosít a pihenéshez és az étkezéshez a dolgozók
számára.
Péntek Károly azt tette hozzá,
hogy néhány évvel ezelõtt döntött
úgy a cégvezetés, hogy a partnereknek karácsonyra szánt ajándék
értékét felajánlják jótékonysági célokra. Az elmúlt idõszakban felújítottak négy helyiséget a Kis Utcai
Óvodában, Zalaegerszeg összes
óvodásának közterületen használatos zöld jelzõmellényt vásároltak. Idén az Ûrhajós Óvodában a

Péntek Károly, dr. Kovács Tamás, Pigler István, Szabó Zoltán,
Orbán Violetta, Hajgató Éva és dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD

folyosót, a vizesblokkot és a dolgozók öltözõjét újítják fel. Az intenzív terápiás osztályt öt hûtõ-fûtõ
klímával szerelték fel tavaly. Az elmúlt évben szerették volna a nõvérszoba rekonstrukcióját is elvégezni, ami a járvány miatt az idei
évre halasztódott.
Pigler István azzal egészítette ki
az elhangzottakat, hogy az alapít-

ványnak és nekik, mint kuratóriumi
tagoknak, elsõ számú feladatuk az
intenzív terápiás osztály mûködésének segítése, amelybe beletartozik a munkakörnyezet javítása is.
A rendezvényen részt vett
Hajgató Éva fõnõvér és Orbán
Violetta ápoló, akinek két zalai
gímszarvasbikáról készített fotója
díszíti a nõvérszobát.

kedéssel intézzék el ügyeiket.
Örömteli, hogy az egy éven belül
befejezett ügyek száma 80 százalékon felül volt, a két éven túli ügyeknél pedig az a cél, hogy csökkenjen
az elhúzódó esetek száma.
Az elnök a tárgyi feltételek javulásával kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a zalaegerszegi épületben fûtéskorszerûsítés és padlásfödém-hõszigetelés történt. A Lenti
Járásbíróság épülete pedig teljesen megújult. A hivatalos avatásra
áprilisban kerül sor. Elkészült a
Nagykanizsai Járásbíróság új ügyfélszolgálati irodája, melyet szintén
áprilisban avatnak fel. A zalaegerszegi épületben további energetikai
fejlesztéseket terveznek, a végsõ
cél pedig a teljes belsõépítészeti
felújítás. Legutóbb ugyanis 1995ben voltak ilyen jellegû munkálatok.
A törvényszék mindig gondot
fordított a hagyományápolásra is;
tavaly az OBH támogatásával két
bíróságtörténeti kötet (Zalai bírói
archontológia 1872–2020 és Bírósági históriák 2.) látott napvilágot.
Szeretnék, ha a jövõben a zalaegerszegi épület aulája egy Deák
Ferenc-szoborral gazdagodna. Ennek az elõkészületei megkezdõdtek, az alkotást Béres János szobrászmûvész készíti el.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
a pandémia idején a kommunikáció
jórészt az elektronikus térben zajlott. Az ügyfeleket a járványhelyzet
alatt is igyekeztek közleményekkel,
tájékoztatókkal vagy telefonos felvilágosítással segíteni.

BOKRÉTAÜNNEP AZ IRODAHÁZNÁL
A ZALAZONE FÕHADISZÁLLÁSA LESZ

 Felkerült a bokréta a zalaegerszegi ZalaZONE Ipari Park Zrt.
749 millió forintból létesülõ irodaházára, miután az épület elérte
szerkezetének legmagasabb pontját.
– AL –
Prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter arról beszélt arról, hogy régebben
azt „tanulta meg” a német autóipari cégeknél, hogy elõször gyártani,

túra épül ki, amely a védelmi iparnak és a drónkutatásnak is komoly
bázisa lesz.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett, egy
olyan gazdasági ökoszisztéma kialakulásának lehetünk szemtanúi,

Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. elnöke, Balaicz Zoltán, Vigh László,
prof. dr. Palkovics László és dr. Háry András

kutatni és tesztelni kell, utána lehet
majd egy irodaházat felhúzni. Mint
mondta, Zalaegerszegen nagyobb
sebességre kapcsoltak, hiszen az
elmúlt négy évben a jármûipari
tesztpálya környezetében olyan
ütemû fejlõdés indult el, amit az
irodaház létesítésével is meg kell
mutatni a külvilágnak.
Vigh László, a térség fideszes
országgyûlési képviselõje, a tesztpálya miniszteri biztosa azt hangsúlyozta, hogy a „jármûipar Szilícium-völgye” mágnesként vonzza a
fél világot a zalai megyeszékhelyre.
Az autonóm és az elektromos
autók tesztelésére lehetõséget adó
tesztpálya mellett olyan infrastruk-

amelyben együtt van jelen a kutatásfejlesztés és az innováció. A
szomszédos északi ipari parkban is
egymást érik a beruházások, ahogy
itt a ZalaZONE Ipari Parkban is.
Dr. Háry András, a ZalaZONE
Ipari Park Zrt. vezérigazgatója azt
mondta, hogy 2016-ban a jármûipari tesztpálya kivitelezésével egy innovációs ökoszisztéma kiépítése is
elkezdõdött az egymás után létesülõ kutatóközpontokkal és gyárakkal.
A leendõ irodaház ennek a folyamatnak része, amely kapuja, fõhadiszállása lesz a ZalaZONE környezetében zajló fejlesztéseknek. Mint
indusztriális épület, alakjában és
stílusában is megjeleníti ezt.
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180 EZER LAKOSNAK KÉZBESÍT CSOMAGOKAT

túra megújítása, és a lehetõ leghatékonyabb csomagfeldolgozási
rendszerek bevezetése.
Varga János, a Magyar Posta
Zrt. logisztikai üzemeltetési igazgatója elmondta, hogy a tervezett
19 vidéki depóból a fele már megépült vagy most épül, 2023-ig pedig a teljes logisztikai
infrastruktúra megújul. Korszerû automata szortírozórendszert és informatikai
megoldásokat telepítenek a zalaegerszegi
logisztikai központba
is, amely 182 zalai települést lát el, és
nagyjából 180 ezer
lakos számára kézbesít majd csomagokat.
Az eseményen a
Zala Megyei Önkormányzatot dr. Pál AttiA képen balról dr. Pál Attila, az alapkõletételnél Láng Géza,
la, a megyei közgyûVigh lászló, Balaicz Zoltán, dr. György László és Varga János lés elnöke képviselte.

LOGISZTIKAI DEPÓT LÉTESÍT A POSTA ZALAEGERSZEGEN

 Logisztikai depót épít a Magyar Posta Zalaegerszegen a Fuvar
utcában. A több mint egymilliárd forintos zöldmezõs beruházás
az alapkõletétellel indult március 9-én. A tervek szerint még az
idén átadják a 2700 négyzetméteres üzemet, ahol közel 60 embert
foglalkoztatnak majd.
– Antal Lívia –
Dr. György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelõs államtitkára azt mondta, a pénzügyi szektor mellett a logisztika is stratégiai fontosságú,
ezért nagyra értékelendõ, hogy a
Magyar Posta végigkíséri a magyar
vállalkozásokat a digitalizáció és az
e-kereskedelem világába való belépésben, hogy azok megvessék lábukat elõször a hazai piacokon,
majd a világgazdaságban is. A posta beruházásai sem álltak le a
pandémia alatt, hiszen Zalaegerszegen is fejleszt. Országos logisztikai hálózatának újabb üzemét több
mint egymilliárd forintból építi fel.

Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy az elmúlt években a jármûipari tesztpályának is
köszönhetõen számos cég települt
be az északi ipari parki övezetbe,
ahol a Magyar Postával újabb beruházó lépett színre. Hozzátette,
hogy a Metrans több tíz milliárd forintból konténerterminált épít fel a
városban, ami együtt azt mutatja,
hogy a logisztika nemcsak Európában, de hazánkban és Zalaegerszegen is egyre nagyobb szerepet tölt be.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta: a jármûipari tesztpálya
mágnesként vonzza a beruházókat Zalaegerszegre a világ számos pontjából, ami a város tekin-

tetében is további fejlesztéseket tesz lehetõvé.
Láng Géza, a
nemzeti
pénzügyi
szolgáltatásokért és
postaügyért felelõs
helyettes államtitkár
azt mondta, a magyar állam, mint tulajdonos elvárja, hogy a
Magyar Posta hoszszú távon a belföldi
kiscsomagpiac elsõ
számú szolgáltatójává váljon. Ehhez
szükséges a postai
logisztikai infrastruk-

TÖRTÉNELMI LÉPTÉKÛ TÁMOGATÁS

A MAGYAR MEZÕGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERIPAR FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
 Történelmi léptékû társfinanszírozásról döntött a kormány,
amellyel a magyar gazdákat támogatja a 2027-ig tartó uniós költségvetési idõszakban. Minderrõl az uniós Közös Agrárpolitika
(KAP) reformjának aktualitásairól tartott fórumon esett szó a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárminisztérium
rendezvénysorozatának zalaegerszegi állomásán.
– A. L. –
A fórumot megelõzõ sajtótájékoztatón Süle Katalin, a NAK alelnöke elmondta: hazánkban nemzetközi összehasonlításban is fajsúlyos kérdés a mezõgazdaság, hiszen közel 5 millió hektár termõföld
áll mûvelés alatt. Zalában 110 ezer
hektár szántón valamint 126 ezer
hektár erdõn folyik gazdálkodás.
Éppen ezért fontos, hogy a magyar
gazdák óvják a termõföldet, továbbra is környezetkímélõen tudjanak termelni, emellett költséghatékonyan is, amelyhez nagy segítséget ad a Közös Agrárpolitika.
Egyes pillére a földalapú támogatás, amelyhez nem lehet nemzeti
kiegészítést adni. A kettes pillér a
vidékfejlesztési forrás, amelyre a
gazdálkodóknak pályázniuk kell, és

KÖZGYÛLÉSI
ELÕZETES
 Április 7-én tartja soron következõ ülését a város képviselõtestülete. A tervek szerint 22 napirendi pontot tárgyalnak meg.
Önkormányzati rendeletet módosítanak a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról, valamint a fizetõparkolók mûködésérõl
és igénybevételük rendjérõl. Ellenõrzési jelentést fogadnak el az önkormányzat felügyelete alá tartozó
szervezetek múlt évi munkájáról.
Tárgyalnak helyiség kedvezményes bérbeadásáról, a volt MOLsportpálya hasznosításáról, és a
Zalavíz Zrt.-vel kötendõ megbízási
szerzõdésrõl. Zárt ülésen döntenek
a képviselõk a Város Díszpolgára
és a Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetõ címek adományozásáról.

A sajtótájékoztatón Sabján
Krisztián, a NAK zalai elnöke azt
emelte ki, hogy a pandémia a mezõgazdaságra is rányomta a bélyegét, de az ágazatban dolgozók
mindent elkövettek azért, hogy a
boltok polcain mindig legyen megfelelõ magyar élelmiszer.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, a föld tulajdona nemzetstratégiai kérdés, tíz éve, a nemzeti földtörvény elfogadásával a
kormány jó döntést hozott. Mint
mondta, a hazai mezõgazdaság

szírozás mellett szükség van a
magyar emberek tudatos gondolkodására is, hiszen a hangzatos
uniós stratégiák nem feltétlen szolgálják a hazai érdekeket. Fontos
tudni, hogy Magyarországon alkalmazzák a legkörnyezetkímélõbb
amelyhez kötelezõ nemzeti forrást technológiákat a szántóföldi és a
rendelni. A kormány e tekintetben
történelmi jelentõségû társfinanszírozásról döntött azáltal, hogy az eddigi 17,5 százalékot 80 százalékra
emelte. Ez számokban annyit jelent, hogy megközelítõleg 4300 milliárd forint jut – a korábbihoz képest
háromszor annyi forrás –, a magyar
mezõgazdaság és élelmiszeripar
fejlesztésére 2027-ig. Az egyes pillérben 3300 milliárd forint áll rendelkezésre, összesen 7600 milliárd
forint. A kormány a vidékfejlesztési
forrás felhasználása érdekében tavaly év végén stratégiai tervet nyújSabján Krisztián, Süle Katalin és Vigh László
tott be az unióhoz. Remélik, véglegesítése a nyáron megtörténik, és kertészeti növénytermesztésben 15 millió ember számára is tudna
2023-ban már megjelenhetnek az az unióban, az állatjóléti, állathigi- élelmiszert biztosítani, most, az
elsõ pályázati kiírások.
éniai és állategészségügyi elõírá- orosz–ukrán háború miatt a maSüle Katalin úgy vélekedett, a sok pedig a legszigorúbbak világ- gyar emberek ellátása a legfontotörténelmi jelentõségû társfinan- viszonylatban is.
sabb.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. ÁPRILIS 5.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
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
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:
a sárga és kék zsákok/edények
ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!
KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! z Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4%
C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100%

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:
2022. április 27. szerda, április 28. csütörtök, április 29 péntek.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek www.zkn.hu
ÜVEG: 2022. 05. 06.
ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl
2022. november 30-ig heti rendszerességgel történik.
Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!
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TORNACSARNOK ÉS A GÉBÁRTI KÁPOLNA ÉLMÉNYFESTÉS ÉS AZ ELMÚLÁS GYAKORLÁSA
FÜLÖP TIBOR A LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAN

 Makovecz Imre szellemi öröksége, nemrégiben átadott zalaegerszegi épületek, valamint az organikus építészet is szóba került a Lokálpatrióta Klub legutóbbi ülésén.
– pet –
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban rendezett esemény
vendége ezúttal Fülöp Tibor építész
volt. Makovecz Imre egykori tanítványával Iványi Ildikó beszélgetett,
majd egy filmvetítésre is sor került.
Fülöp Tibor a Zala Megyei Épí-

az orvosok, a másik része pedig a
mérnökök táborát erõsíti. Õ sosem
szerette a „véres jeleneteket”, így
abban biztos volt, hogy nem az orvosi pályát választja. A Zrínyi-gimnázium „specmat” tagozatára járt,
és érettségi környékén fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy
építésznek tanul tovább.

Dr. Buksa Ildikó, Fülöp Tibor és Iványi Ildikó

tész Kamara egyik legifjabb tagja,
bár mint mondta, folyamatosan
szükség van fiatalításra. Azt mesélte: sokáig nem gondolt arra, hogy
építész lesz. A család egyik része

Makovecz Imrével az egyetemi
évek alatt ismerkedett meg. Huszonévesen nagy megtiszteltetés
volt számára, hogy látogathatta a
Mester irodáját, ahol aztán bekerült

egy sodródó folyamatba. Az organikus építészet szellemiségét is ekkoriban sajátította el, melyet magáénak vall. Alapanyagként elõszeretettel használja a fát, de az épületekbe
áramló fény is fontos számára.
Zalaegerszegre tizenöt évvel ezelõtt költözött vissza, és azóta több
projekt köthetõ nevéhez. Ugyanakkor a fõvárosi kollégáktól sem szakadt el teljesen. Munkatársaival
rendszeresen részt vesznek országos pályázatokon is. Nevéhez köthetõ többek között a gébárti Jurta
megtervezése, de aktívan részt vett
a tõle nem messze lévõ Boldogaszszony-kápolna megvalósításában
is, mely az eredeti Makovecz-tervek
szerint épült fel. Maga az ötlet, hogy
a Boldogasszony tiszteletére kápolna létesüljön a Gébárti-tó közelében, dr. Buksa Ildikó pszichiátertõl,
a Zalai Boldogasszony Alapítvány
kuratóriumi elnökétõl származik. (Õ
szintén részt vett a Lokálpatrióta
Klub ülésén.) Szóba került a Göcseji úti temetõ új ravatalozója, valamint a Dózsa-iskola nemrégiben átadott tornacsarnoka is, melyeket
szintén Fülöp Tibor tervezett.
A rendezvény filmvetítéssel folytatódott: az érdeklõdõk „Látomástól
a megvalósulásig” címmel, betekintést nyerhettek a gébárti Boldogasszony-kápolna felépítésének folyamatába.

KIÁLLÍTÁS KÉT HELYEN, EGY CÍMMEL

 Egyszerre realista és absztrakt, követi a festészet hagyományait, de térinstallációkat is
készít. Így lesz minden egyben
a veszprémi születésû, Budapesten élõ Csiszér Zsuzsi festõmûvész képein.
– pP –
Az alkotónak rendhagyó módon,
egymás után két helyen nyílt meg a
„Minden egyben van” címû kiállítása. A MimikArt Galériában térinstallációit, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben festményeit nézhetik meg a látogatók. Hagyományos (politikusokat és mûvészettörténészeket felsorakoztató) tárlatnyitóra ezúttal kérésére nem került
sor. A mûvész maga avatta be a
nézõket alkotói világába. Az
„opening show” keretében az egyik
helyszínen Bánhegyi Roland DJ
zenélt, a zsinagógában pedig Tóth

VÁRJÁK AZ OLVASÓK KEDVENC VERSEIT
KÉSZÜLNEK A KÖLTÉSZET NAPJÁRA

 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük
a magyar költészet napját. Évrõl évre nemcsak a jeles költõrõl
emlékezünk meg ilyenkor, hanem a hazai klasszikusok, illetve a
kortárs líra is a figyelem középpontjába kerül.
A kulturális intézmények író-olvasó találkozókat, irodalmi esteket, kötetbemutatókat, vagy akár különféle
kreatív köztéri akciókat szerveznek.
De az utóbbi években az online térben is egyre változatosabb módon
próbálják felhívni a figyelmet a versek és az olvasás fontosságára.
Zalaegerszegen április 6-án (la-

punk megjelenésével szinte egy
idõben) Szálinger Balázs író, költõ
lesz a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vendége. Április 11-én
pedig más programokkal is készül a
könyvtár. Minden órában ismert emberek olvasnak majd fel verseket,
amiket az online felületeken lehet
követni. Ezenkívül versfát készíte-

nek az intézmény faliújságjára az
olvasók által ajánlott versekbõl. Április 8-ig személyesen, vagy e-mailben várják mindazok kedvenc verseit, vagy versrészleteit, akik szívesen részt vennének a játékban.
Az olvszolg@dfmk.hu címre
elég beküldeni a költõ nevét és a
vers címét, vagy azt az idézetet,
melyet szeretnének viszontlátni a
versfán. Április 11–15. között a
könyvtár Instagram-oldalán is olvasható lesz egy válogatás a beküldött versekbõl.

MINDSZENTY TÁRGYAI A MÚZEUMBAN
ÍRÓASZTAL ÉS SZEKRÉNY AJÁNDÉKBA

 Mindszenty József születésének 130. évfordulója alkalmából a
bíboros néhány személyes bútora a Göcseji Múzeumba került. Az
íróasztalt és a szekrényt – melyeket a fõvárosi Fõkefe Közhasznú
Nonprofit Kft. adományozott a városnak, s ezáltal az intézménynek – a Mindszentyneumban állítják majd ki.
– pet –

felidézte: Mindszenty (akkor még
Pehm) József huszonöt éven át
Az ajándékozási ceremónián volt a város plébánosa. Tevékenyrészt vett Fülöp Attila szociális ségével örökre nyomot hagyott
ügyekért felelõs államtitkár, Vigh Zalaegerszeg életben. Emlékét és

László országgyûlési képviselõ,
Balaicz Zoltán polgármester, valamint a múzeum és a Mindszentyneum vezetése. A polgármester

örökségét az utókor ápolja; hamarosan elkészül a múzeum új szárnya, mely a plébános zalaegerszegi életét mutatja be. A város

most két olyan bútorral gazdagodott, mely Mindszenty érseki és bíborosi idõszakához köthetõ.
A korabeli íróasztal és szekrény
Zalaegerszegre érkezéséért köszönetet mondott Vigh László országgyûlési képviselõ és dr. Kostyál
László múzeumigazgató is. A közremûködõ az ügyben Fülöp Attila
államtitkár volt, aki az együttmûködés városának nevezte Zalaegerszeget, hiszen mint fogalmazott, az
utóbbi idõben számos jó és sikeres
ügy miatt járt már itt. A Mindszenty
személyes bútorainak tulajdonított
tárgyak eddig egy nagy állami cég-

Müller Imre és Csiszér Zsuzsi

kileg is sokunkat megterhel, azonban tehetünk a rossz érzések ellen. Most szeretetre van szükség!
– fogalmazott.
Csiszér Zsuzsi évek óta készít

alkotás teljes folyamatát, majd elengedi azt. Egyfajta játék és filozófiai gondolkodás összessége ez. A
MimikArt-ban a falfestményen kívül
a mennyezetrõl belógatott színes
(festett, vagy újságpapírból készült) alakzatokat is láthatunk, melyek a fehér (steril) fal, mint háttér
elõtt érvényesülnek igazán.
A hangversenyterembe tépett
hatású (montázs- és kollázsszerû)
képeit állította ki, melyekben a realista és az absztrakt elemek keverednek. A „layerek”, vagyis a kép
egyes síkjai külön történeteket
mesélnek el, emlékképeket idéznek fel. Egy képen belül több értelmezhetõ „tartomány” van; így egyben is, és külön-külön is együtt
van az alkotás. A realizmust a képeken megjelenõ arcrészletek,
szemek jelenítik meg, melyek sokak számára talán ijesztõek, pedig
lelkünk rezdüléseit sugározzák
vissza. Mindez az egyes rétegekben hol az ég kékjével, hol a fû és
más növények zöldjével egészül
ki, alkot egységet.
A mûvészt egy korábbi baleset
arra tanította meg, hogy az életben véletlenekre is szükség van
ahhoz, hogy magunkhoz térjünk.
Az alkotási folyamat azóta azt is
jelenti számára, hogy közelebb kerüljön istenhez, és a szeretet állapotához. Miután pedig anya lett, a
nõiség témája kezdte foglalkoztatni. Ez a gondolati sík szintén jelen
van az ábrázolásokban.
A két kiállítás április 26-ig látogatható.

térinstallációkat a festmények mellett. Elõbbieket azért kedveli, mert
összefoglalják egy kép megfestésének folyamatát, ám helyspecifikusak, rövidebb idõ alatt készülnek
el, mint egy festmény, és a múlékonyság, pillanatnyiság is jellemzõ
rájuk. Az installációnak akkor van
vége, amikor azt elbontják; így
ezek a mûvészi munkák az elmúlás gyakorlásának is tekinthetõk –
mesélte. A folyamatot – a kezdettõl
a végig – mindig dokumentálja is.
Bár az alkotó látszólag megsemmisíti saját mûveit, ha az hatott a nézõre, akkor tovább él bennük. Lesarkítva mindez azt jelenti, hogy az
nél voltak. Úgy érzi, hogy a felépü- installációval a mûvész kiélvezi az
lõ Mindszentyneum jó otthona lesz
az asztalnak és a szekrénynek.
TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
Csizi Péter, a Fõkefe KözhaszZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71. 92/317-493 • 30/629-8756
nú Nonprofit Kft. ügyvezetõje a búNyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
torok múltját felelevenítve elmondta: az ötvenes években, az államosítás idején rengeteg rendszeridegennek nyilvánított személy, vagy
család tárgyai kerültek állami intézményekhez. 1957 után ez lett a
sorsa a szóban forgó bútoroknak
is, melyek az akkori Fõvárosi Kefe- és Seprûgyártó Vállalathoz kerültek. (A Fõkefe Nonprofit Kft. ennek jogutódja.) Az ügyvezetõ úgy
érzi, hogy a szimbolikusan elvett
bútorokat most szimbolikusan
visszaadják egy olyan intézménynek, mely méltó birtokosa lesz.
Az ajándékozási szerzõdést
Kostyál László és Csizi Péter írták
alá, mégpedig a frissen átvett íróasztalon.

László zongoramûvészt hallhatták
a résztvevõk. A kiállításokat Müller
Imre, a hangversenyterem mûvészeti tanácsosa szervezte.
A MimikArt Galériában látható
nagyméretû, fekete-fehér falfestményt az Ady Mûvészeti Gimnázium néhány tanulójával közösen
készítette. A téma a szeretet volt;
azt mondta a diákoknak, hogy bármit felrajzolhatnak vagy felírhatnak a falra, ami errõl a szóról
eszükbe jut. Mindezt a jelenlegi
helyzet ihlette: a mûvész szerint
nyomasztó világban élünk, ami lel-
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2022

A TERMELÕK

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,
HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2021/2022. TANÉV TAVASZI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ
SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes
ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:

2022. ÁPRILIS 6-ÁN SZERDÁN 15.30–17.00 KÖZÖTT
sok szeretettel várjuk az érdeklõdõ Szülõket és leendõ kiscsoportos gyerekeket a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba ovikóstolgatóra.
Lehetõség nyílik: – megismerkedni az óvodai élettel,
– az óvoda épületével, csoportszobákkal, játékokkal.
Minden, az óvodai élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre választ kaphatnak!
További információkat és elérhetõségeket az alábbi linken találnak.
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/21542/oktatasi_intezmenyek.pdf

Zalaegerszegen, a piaci
füstölt húst árusító pavilonokból kiköltöztek a termelõk.
Április 1-jétõl az új helyi
termék piac, Göcseji Tudásközpont üzleteiben árulják
termékeiket.

A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akiknek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.
A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
2022. április 14.,19. (iskolai tavaszi szünet 2 munkanapja).
A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne:
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium,
8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának étkezõje.)
A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

ÁPRILIS 5. 18 ÓRA
ÁPRILIS 7. 17 ÓRA
ÁPRILIS 8. 19 ÓRA
ÁPRILIS 9. 13.30 ÓRA

ÁPRILIS 9. 19 ÓRA

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
2022. április 5. (kedd)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-930.

ÁPRILIS 9. 15–18 ÓRA
ÁPRILIS 9. 15–18 ÓRA
ÁPRILIS 10. 14–18 ÓRA

A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának módja:
A szünet idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása 11–12
óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a szülõ elviheti!)

ÁPRILIS 11. 18 ÓRA

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete
még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ (kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda, csütörtök: 13.00–16.30 óra).

ÁPRILIS 13. 19 ÓRA

Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan – szakorvosi igazolással
alátámasztva igényelhetõ!

ÁPRILIS 11. 14–17 ÓRA

ÁPRILIS 12–MÁJUS 13.

ÁPRILIS 19. 17 ÓRA
ÁPRILIS 19. 17 ÓRA
ÁPRILIS 21. 17 ÓRA
ÁPRILIS 21. 17 ÓRA
ÁPRILIS 21–MÁJUS 12.
ÁPRILIS 21–MÁJUS 20.
ÁPRILIS 22. 18 ÓRA
ÁPRILIS 22. 19 ÓRA
ÁPRILIS 22. 19 ÓRA

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével Zalaegerszegen a családi házban élõk részére, házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja városrészektõl függõen

ÁPRILIS 23.
ÁPRILIS 23. 14 ÓRA
ÁPRILIS 23. 18 ÓRA

2022. március 16. és 2022. április 14. között lesz.
Változások a zalaegerszegi lomtalanítás lebonyolításában, rendszerében!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2022-es esztendõben is városrészenként egy nap
lesz felajánlva a családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybevételére!
Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3 m3 lomhulladékot szállít el.
A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel! Az
érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint a lomtalanítás
igénybevétele csak díjtartozás-mentesség esetén lehetséges. A lomhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni kerítésen belül, a tehergépjármûvel megközelíthetõ bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra.
IDÕPONTOK:
2022. április 7.

2022. április 8.
2022. április 12.

2022. április 14.

CSÁCS (Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, Gólyahír, Halom, Harangvirág, Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsirta, Patkó, Puskás Ferenc köz,
Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ György)
BOZSOK (Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka)
CSÁCSI-HEGY (Barackfa, Csácsi-hegyi, Csiga, Dombalja, Homoktövis, Horizont, Madárbirs, Napnyugta, Nyári hegyi, Petelehegyi, Hosszú hegy, Púposdombi, Süveghegyi, Szarvas, Széperdõ, Tél, Vari-kút u.)
BOZSOKI-HEGY (Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ)
CSERLAP (Cserlapi, Repkény)
GÉVAHEGY, PIPAHEGY (Akácos u., Diós, Enikõ, Gévahegyi, Gévavölgyi, Hevesi,
Kanizsai u., Pipahegyi, Sashegyi, Szajkó u., Szeder köz)
BESENYÕ (Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Hegyi út, Kutilapi,
Posta, Szövetkezet)
EBERGÉNY (Bor, Majori, Mandulás, Nagy Csarit, Táncoslapi, Tündér, Vass Lajos)
GÓGÁNHEGY (Akácfa sor, Árnyas, Borsétány, Barka, Bíbor, Citromfû, Csicsergõ,
Csillagfürt, Dombos u., Ebergényi 48-tól és 53-tól, Felsõdûlõ, Fenyvesalja, Fenyves
köz, Gerle, Gógánhegyi, Gógánvölgyi, Harmat, Kaszás, Lõtéri, Petúnia, Rozmaring,
Szekeresvölgyi, Szélhordta, Városvég)
EGERSZEGHEGY (Dalos, Egerszeghegyi, Folyondár, Hársas, Hegybíró, Holdfény,
Kápolnahegyi, Kis Csarit, Kishegyi, Lankás, Öregszívhegyi, Pincesor, Szarkaláb,
Szedenik, Vadrózsa, Zengõ)
KERTVÁROS (Alsóerdei u., Átalszegett, Balassi B., Babits Mihály, Bodza, Borostyán
sor, Cinke, Czobor M., Csendes, Erdész, Erkel Ferenc, Fáy A., Fejér Gy., Goldmark,
Göcseji u. páros oldala, Gyimesi, Hajnal, Hegyalja, Ifjúság, Jászai Mari, Köztársaság
u., Lehel, Liszt Ferenc, Május 1., Mészáros L., Mókus, Napsugár, Olajmunkás, Sas,
Vajda L., Závodszky)
Közremûködésüket elõre is köszönjük!

ÁPRILIS 23. 20.30
ÁPRILIS 23. 21 ÓRA
ÁPRILIS 26. 17 ÓRA
ÁPRILIS 26. 17 ÓRA
ÁPRILIS 26. 18 ÓRA

ÁPRILIS 27. 17 ÓRA
ÁPRILIS 27. 18 ÓRA
ÁPRILIS 28. 17 ÓRA
ÁPRILIS 28. 20 ÓRA
ÁPRILIS 29–MÁJUS 1.

VILÁGJÁRÓ – ZANZIBÁR (Keresztury VMK)
GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET PROGRAMSOROZAT – Aromaterápia
(Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac)
SAMSARA BOULEVARD – Lilith nõi trió-koncert (Keresztury VMK)
AUTIZMUS VILÁGNAPJA 2022 – Fuss, biciklizz velünk Boncodföldére KÉKBEN!
(Baromfifeldolgozó parkolója, Zalaegerszeg, Teskándi u. 2.)
KÖNNYÛZENEI ESTEK – ROCK EST
(Apáczai Mûvelõdési Központ)
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ (Apáczai Mûvelõdési Központ)
LANDORHEGYI HÚSVÉTVÁRÓ családi délután (Keresztury VMK)
HÚSVÉTI HAGYOMÁNYOK TÁRA ÉS
NYITOTT MÛHELYGALÉRIÁK NAPJA
(Gébárti Regionális Népi Kézmûves Alkotóház)
HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI DÉLUTÁN – Tojásszépségverseny
(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház )
KÖLTÕI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Sohonyai Attila felolvasóestje a magyar költészet napja alkalmából
(Apáczai Mûvelõdési Központ)
LÉLEKTÜKÖR – Kiállítás Takács Andrea grafikáiból
(Apáczai Mûvelõdési Központ)
JAZZ SZERDA – DRESCH QUARTET
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET PROGRAMSOROZAT – Fitoterápia
(Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac)
MEDITÁCIÓ (Keresztury VMK)
GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET PROGRAMSOROZAT – Apiterápia
(Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac)
HOGY TUDOK FÕZNI MINDENMENTESEN? (Keresztury VMK)
CSILLAG-KÉPEK 2021 – Országos asztrofotó-kiállítás (Gönczi Galéria)
VITRINKIÁLLÍTÁS: CSÖN-CSÖN GYÛRÛ...
(Gébárti Regionális Népi Kézmûves Alkotóház)
ÕSZINTE KÖRBEN (Futó)utak és ösvények – önismeret és spiritualitás
(Keresztury VMK)
CHARLIE BAND-KONCERT (Art mozi)
BUDAPESTI KAMARAZENEI MÛHELY KONCERTJE
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
TÁNCHÁZSOROZAT 2022 – Kalotaszeg (Keresztury VMK)
SZENT GYÖRGY-NAPI FORGATAG (Apáczai Mûvelõdési Központ)
DUMA AKTUÁL – Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András
Péter, Litkai Gergely (Art mozi)
LEAD ZEPPELIN-KONCERT (Keresztury VMK)
SZÜLETÉSNAPI RETRO PARTY MIX (Apáczai Mûvelõdési Központ)
GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET PROGRAMSOROZAT – Aromavizek
(Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac)
MEDITÁCIÓ (Keresztury VMK)
ASZTROLÓGIAI ÉS ASZTROZÓFIAI ELÕADÁS-SOROZAT
A szeretet és bõség üzenetei égen és földön
(Apáczai Mûvelõdési Központ)
GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET PROGRAMSOROZAT – Növényi olajok
(Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac)
PSZICHOFILMKLUB – Párhuzamos anyák (Art mozi)
GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET PROGRAMSOROZAT – Illóolajok
(Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac)
CHAIN BRIDGE POP – HEATLINE – TEDDY QUEEN (RO) KONCERT
(Keresztury VMK)
IX. PÁLINKA- ÉS MANGALICAMAJÁLIS (Zala Plaza környéke)

SEGÍTSÉG

NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT
ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK

 A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését: akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy
csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe
került.
Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2022. április 8-ig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban:
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. szám alatt.
Elérhetõségünk:
Telefon: 92/316-930, 30/693-3950 • E-mail-cím: lka@zegcsgyk.hu
Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért”
Közalapítvány támogatásában részesült.
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NÉGY ÉV UTÁN LETTEK ISMÉT BAJNOKOK
ZENGETT AZ ALFÖLD A ZTK FMVAS SIKERÉTÕL

 Érdekes körülmények között lett bajnok a tekézõk Szuperligájában, a ZTK FMVas férficsapata. A zalaiak a Tisza partján
gyõzték le az õsi rivális Zengõ Alföld Szegedi TE csapatát.
Ezek után nem csoda, hogy egerszegi sikertõl zengett az Alföld, hiszen a ZTK FMVas utoljára 2018-ban volt bajnok. Azóta
több éven át mindig a szegediek nyakába került az aranyérem.
Idén megtört a jég. Nem is akárhogyan. A döntõ találkozó elõtt
Fehér László, a csapat edzõje ugyanis lebetegedett. A játékosokkal telefonon tartotta a kapcsolatot.
– Én hívtam õket
a mérkõzés alatt –
emlékezett a találkozóra Fehér László. –
Telefonon kapták a
fiúk a tanácsokat. Az
eredmény mutatja,
mûködött a dolog, de
jó lett volna ott lenni
személyesen.
– A szituációt jól
reagálta le a csapat?
– Az eredmény mutatja, igen.
Úgy éreztem, a gyõzelemre lesz
esélye a csapatnak, hogy a siker
bajnoki címet érjen, arra mindössze 20 százaléknyi esélyt láttam. A Szeged gyengébb teljesítménye is kellett az aranyérmünkhöz, ez legyen az õ bajuk.

– A találkozót elemezve, az elsõ körben semmi nem
dõlt el?
– Valóban az elsõ párok csatája
szorosan alakult. A
második
sorban
döntõnek bizonyult,
hogy Nemes Attila
káprázatosan dobott, hozott egy jelentõs faelõnyt, ami megnyugtatta a fiúkat. A befejezõ pároknál
Járfás Szilárd is maradandót alkotott, 0:2-rõl állt fel a hazaiak
rutinos játékosa, Karsai László
ellen. Kakuk Leventének sem remegett a keze, így meglett a 6:2es siker. Nálunk a Szeged nyert
ennyire, a belsõ szettpontok

alapján viszont mi
voltunk jobbak, ami
aranyérmet ért számunkra. Döntõ volt,
hogy a mérkõzés
fordulópontjaiból
gyõztesen kerültünk
ki. Ezeket a helyzeteket gyakoroltuk is.
A Szeged magyar
csapattól utoljára akkor kapott ki hazai
pályán, amikor 2018-ban szintén
a Tisza partján lettünk bajnokok.
Remélem, hogy sikerül együtt
tartani a csapatot, a fiatalok is
szépen fejlõdnek, ha a játékoskeret együtt marad több évig
uralhatja a bajnokságot a ZTK
FMVas.
A Tisza-parti találkozón Nemes Attila, az egerszegiek játékosa remekül teljesített:
– Az utóbbi egy hónapban jól
ment a dobás, számítottam arra,
hogy a szegedi oroszlánbarlangban is jól teljesíthetek – hangoztatta Nemes Attila. – Fehér László is bízott bennem, hogy az
egyik vezér lehetek Szegeden.
– Az idény legfontosabb

mérkõzésén nem volt ott az
edzõtök, okozott a tény némi
zavart?
– Hazudnék, ha azt mondanám nem, de minél elõbb igyekeztünk túltenni magunkat a dolgon. Hirtelen jött számára a betegség, próbáltunk érte is küzdeni. Telefonon tartotta
velem a kapcsolatot,
amikor nem voltam a
pályán. A mérkõzés
közben tájékoztattam, õ tanácsokat
adott, az éter hullámain „belefolyt” a
mérkõzésbe. A csapattaktika az volt,
hogy a középsõ sorban nekem kell faelõnyre szert tennem, mivel egy
ifjúsági korú játékos volt az ellenfelem. Sikerült kis híján száz fával megvernem. Teher is volt a
vállamon, szerencsére jól oldottam meg. Az utolsó sorban a befejezõ párok nyugodtabban játszhattak.
– A Szegeden megszerzett
bajnoki cím azt is jelentheti,
hogy õrségváltás történik a tabella elején. Egy ZTK-s korszak jöhet?
– Nem tudom biztosan. A Szegednél az ott szereplõ szerb játékosok visszatértek Szerbiába. Bizakodom, hogy a csapat együtt
marad, ami alapja lehet a jövõbeli szép folytatásnak.

EMELIK A LÉTSZÁMOT A KLUBNÁL NÉGY ÉREM A TERÜLETI BAJNOKSÁGRÓL

ÖRÜLNEK

AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNYNEK A ZÚK-NÁL

 Rövidesen átadják az uszodát Zalaegerszegen. A létesítmény
minden bizonnyal nagy változást hozhat a Zalaco ZÚK életében.
Minden bizonnyal fasúlyosabb klubbá válhatnak, de az új létesítmény bérleti díja nyilván magasabb lesz az eddiginél. A ZÚK lehetõségeirõl, terveirõl Horváth Csaba vezetõedzõt faggattuk.
– Amíg nem készült el az uszoda, Zalaszentgrótra jártunk le a vizes edzéseket megtartani – mondta Horváth Csaba. – Egy 17 személyes buszt kaptunk a Magyar
Úszószövetségtõl. Március 21-tõl
beengedtek minket a próbaüzem
alatt álló egerszegi uszodába. Naponta két edzést tarthatunk. Amíg
nem volt uszoda, a száraz edzéseket a Landorhegyi-iskolában végeztük el. Gyakorlatilag az úszóink
végzik a létesítmény próbaüzemét.
– Akkor jöhet a klubnál a létszámbõvítés?
– A verseny és a hobbicsoportunkba egyaránt toborzót hirdettünk, úszótanfolyamokat is szervezünk. Természetesen a bõvítés
akkor indul el, amikor már az uszoda teljesen üzemel. A próbaüzem
alatt csak a gyerekek és az edzõk
jöhetnek az épületbe, szülõk nem.
Másfél-két éven belül szeretnénk
elérni, hogy mintegy 200 fõvel
dolgozhassunk.
– Az idén milyen fontosabb
versenyek várnak a klub versenyzõire?
– Április végén lesz a felnõtt országos bajnokság. Ott Gergye
Ákos, Nett Vivien szerepelnek a
klubunkból. Gergye Ákos az USAba kapott teljes értékû ösztöndíjat.
Szeptembertõl már ott készül, és

versenyez. Jó nevelõmunkánkat
jelzi, hogy nem az elsõ ZÚK-os
úszó, aki a tengerentúlon tanulhat
és úszhat. Nett Vivien a nyílt vízi ifjúsági Eb-n, vb-n szerepelhet. A
folytatásban jönnek a korosztályos
magyar bajnokságok. Öt-hat
úszónk van, akiktõl érmes vagy
döntõs helyezéseket várunk az
ob-n. Igaz, többségük elsõ éves
korosztályában, ennek ellenére
képesek lehetnek jó eredményt elérni. Egyelõre próbáljuk behozni a
lemaradást, amely az uszoda hiányából adódott.
– Az uszoda átadása nyilván
a költségvetésüket is érinti, magasabbak lesznek a bérleti díjak?
– Nem lesz egyszerû kigazdálkodni a költségeket. Folyamatosan szponzorokat keresünk. Nagyon hálásak vagyunk a Zalacónak, és a Europ Tec-nek, a két
cég fontos láncszem a klub életében. Természetesen az önkormányzat is támogat minket,
egyeztetünk a medencedíjakról. A
polgármesteri hivatalban van
kompromisszumkészség, igyekeznek úgy alakítani a dolgokat, hogy
fizetni tudjuk a bérleti díjat. Bizakodom, hogy a Zalaco ZÚK-nak nem
lesznek mûködési gondjai, és jobb
körülmények közé kerülve, még
jobb eredményeket érhetünk el.

MOLNÁR LORETTA BRONZÉRMES

 A téli atlétikai idény utolsó versenyét a szombathelyi dobócentrumban rendezték meg.

Molnár Loretta, a Zalaszám ZAC atlétája, egyéni csúcsot teljesítve, 31,46 méterrel diszkoszvetésben a harmadik helyen végzett a junior lányok versenyében. Ugyanebben a korosztályban Czigány
Levente ért el értékes 4. helyezést. Az ifjúságiaknál
Mózer Benedek jeleskedett, új egyéni csúccsal lett
hatodik. A versenyzõk felkészítõ edzõje: Bognár
Szabolcs.
Eredmények. Junior. Diszkoszvetés, nõk: 3.
Molnár Loretta 31,46 m. Férfiak: 4. Czigány Levente 42,59 m. 7. Major
Gábor 37,70 m. Ifjúságiak. Diszkoszvetés. Férfiak: 6. Mózer Benedek
44,17. 7. Horváth Kevin 41,43 m.

A SZEZON VÉGÉIG MOLNÁR BALÁZS
IRÁNYÍT A ZTE FC-NÉL
 Nemrég rendkívüli felmondással távozott Waltner Róbert, a
ZTE labdarúgócsapatának vezetõedzõje. A klub vezetése a hátralévõ nyolc fordulóra Molnár Balázst, a ZTE utánpótlás-szakágvezetõjét nevezte, aki megbízott vezetõedzõként irányítja a csapat szakmai munkáját. Molnár Balázs játékosként több mint 200szor szerepelt a ZTE színeiben. Tizennégyszer szerepelt a felnõtt
magyar válogatottban. Játékos-pályafutása során profiskodott
Spanyolországban, Törökországban.
– Mivel a csapatnál jók az eredmények, illetve jó a csapategység,
a vezetés elképzelése, hogy minél
kevesebb változás történjen a csapat életében. Ezért a tulajdonos
nem új vezetõedzõben gondolkodott, hanem abban, hogy a meglévõ stáb vigye tovább a csapatot.
Csak annyi változás történt, hogy
ebbe a stábba beléptem megbízott
vezetõedzõként. Engem, illetve az
egész stábot ismeri a csapat, így

DANICSER ÉS PAPP ARANYÉRMES
A MASTERS OB-N
 Nemrég Tatabányán, az utóbbi évek egyik legkiválóbb rendezésû masters országos bajnokságán szerepeltek a ZTE veterán
súlyemelõi. A versenyen mintegy 100 induló vett részt az ország
minden pontjáról. A zalai küldöttség létszáma a kezdeti négy fõrõl sajnos kettõre csökkent, betegség, valamint sérülés miatt maradtak távol a sportolók a megmérettetéstõl.

A ZTE színeiben Danicser Anita, a 40–45 év közötti korcsoportban, 87
kg-os súlycsoportjában 48
kg-os szakítással, és 58
kg-os lökéssel, összetettben 106 kilót teljesítve,
nyerte meg pályafutása negyedik magyar bajnoki
A Zalaegeraranyérmét. A ZTE vezetõszegi Birkózó SE
edzõje, vagy ahogy súlyhat versenyzõvel
emelõberkekben
hívják,
vett részt a verse„Papp Peti, az elnyûhetetnyen.
Közülük
len” már több mint tíz
négyenen jutottak
masters országos bajnokbe a budapesti
ságon vett részt, és most
döntõbe.
sem okozott csalódást. ReEredmények.
mekül szerepelt a dobogón,
Diák I. korosztály
80 kg-os szakítással és 92
(2009–2011). 32
kg-os lökésével, összetettkg: 3. Szanati
ben 172 kilós teljesítménMáté, 38 kg: 2.
nyel nyert újabb magyar
Ugranyecz Flórián, 46 kg: 3.Varga
Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe- bajnoki aranyérmet, a
Nimród, 50 kg: 2. Bartáky Bende- renc, Gerencsér Zoltán, Geren- 45–50 év közötti korcsoport
gúz.
csér Roland.
67 kg-os mezõnyében.
 Mezõfalván
rendezték meg a
diák I. kötöttfogású nyugatmagyarországi
területi bajnokságot.

pedig elérhetjük azt, hogy minden
zökkenõmentesen menjen tovább
– mondta a ZTE honlapjának Molnár Balázs.
A megbízott vezetõedzõ munkáját Bozsik József, Ferenczi István pályaedzõként, Vlaszák Géza
kapusedzõként segíti.
A ZTE-nél a terv, hogy a hátralévõ nyolc fordulóban a csapat
szerezzen annyi pontot, hogy a
4–6. hely valamelyikén végezzen.
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