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JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
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– pet –

Dr. Alotti Nasri, a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház szívsebésze-
tének osztályvezetõ fõorvosa, a
város díszpolgára volt a zalaeger-
szegi Lokálpatrióta Klub legutóbbi
vendége. A fõorvossal Iványi Ildi-
kó, a klub vezetõje beszélgetett.

A Damaszkuszban született
(1958), palesztin származású or-
vos immár 25 éve itt él, így egy ki-
csit már õ is lokálpatriótának érzi
magát. Mint mondja, az itteni em-
berek kedvessége, tisztelete, és
az, hogy maguk közé fogadták,
többet ér neki bármi másnál. Gyer-
mekkora nem volt ilyen nyugodal-
mas; az arab–izraeli háború miatt
családja állandóan vándorolt, me-
nekült. Éveket töltöttek egy jordá-

niai menekülttáborban. Sátorban
laktak, az iskoláit is sátorban vé-
gezte, egy cirkuszi méretûben. Itt
egyetlen kiút volt, a tanulás. Mert
ha minden el is veszik, a tudás az
megmarad.

A táborban is megtalálta az élet
pozitívumait: a közösségben gon-
dolkodást és a természet szerete-
tét. Itt dõlt el az is, hogy orvos lesz.
Ehhez azonban kellett egy sajnála-
tos esemény; kilencéves volt, mi-
kor édesanyjáról kiderült, hogy
szívbeteg. Egy fiatal orvos gyógyí-
totta, akinek tehetségét, tudását
csodálva döntötte el, hogy õ is or-
voslással szeretne foglalkozni.

Hogy miért éppen Magyaror-
szágra jött? Mint meséli, abban
biztos volt, hogy Európában sze-
retne tanulni, és elsõ körben még

Németországban gondolkodott.
Csakhogy édesapja nagyon nem
örült annak, hogy az elsõszülött fia
ilyen távol akar kerülni a családtól,
ezért maradásra bírta. Emiatt jó
néhány ösztöndíjat lekésett. Végül
mégis eljött a pillanat, amikor dön-
tenie kellett. Vicces, de – mivel
gyerekként bélyegeket gyûjtött –
egy 1968-as, téli olimpiai bélyeg-
sorozat miatt voksolt hazánk mel-
lett. Azt gondolta, hogy ahol ilyen
gyönyörû bélyegek vannak, az
csak jó hely lehet. Így 1976. októ-
berében megérkezett Magyaror-
szágra, mint orvostanhallgató.

Akkor még egy szót sem be-
szélt magyarul, ám szorgalma és
kitartása miatt néhány hónap alatt
olyannyira megtanult, hogy simán
letette a félévi vizsgáit. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

A TANULÁS VOLT AZ EGYETLEN KIÚT
ALOTTI NASRI A LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAN

Úgy érzi, hogy van egy védõangyala, meg egy szerencsecsilla-
ga, amik eddig mindig átsegítették a nehézségeken. Ettõl függet-
lenül azt vallja, hogy a szerencséért tenni is kell. Munkájában ma-
ximalista, nemcsak környezetével szigorú, hanem magával is.
Ugyanakkor nyitott a világra és másokra, a zalaegerszegieknek
pedig hálás, hogy befogadták.

Ezt követõen egészen a hétvé-
géig kulturális, sport- és közösség-
építõ programok várták a közép-
és általános iskolai diákokat, vala-
mint az egyetemistákat. A III. Zala-
egerszegi Egyetemi Napok kereté-
ben fõzõversenyre került sor, majd

ügyességi feladatokat oldottak
meg a diákok.

A VII. Zalaegerszegi Városi
Diáknapok keretében diákparla-
mentet tartottak a fiatalok. A diák-
önkormányzat pedig számos ja-
vaslattal állt elõ.

FIATALOK HETE
DIÁKÖNKORMÁNYZATI TERVEK 2018-RA

Az egy héten át tartó rendezvénysorozat keretében sor került a
városi diákönkormányzat jelképes hatalomátvételére a polgár-
mesteri hivatalban.

ÉVÉRTÉKELÉS
Összbírói értekezletet tartot-

tak pénteken a Zalaegerszegi
Törvényszék bírái, melyen érté-
kelték a 2017-es esztendõ ered-
ményeit. 

– pet –

A rendezvényen jelen volt töb-
bek között dr. Handó Tünde, az
Országos Bírósági Hivatal elnöke,
aki a tanácskozást megelõzõen
koszorút helyezett el a 2013-ban
elhunyt dr. Zumbok Ferenc zala-
egerszegi bíró, jogtanácsos em-
léktáblájánál.

Az értekezlet elõtt sajtótájékoz-
tatón számoltak be az érintettek a
törvényszék múlt évi tevékenysé-
gérõl, sikereirõl.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Meghívó
A SZÍNHÁZBARÁTI KÖR

VENDÉGE

ÁPRILIS 27-ÉN 15.30-KOR

LÕRINCZ NIKOL ÉS

BARSI MÁRTON

SZÍNMÛVÉSZ-HÁZASPÁR.

HELYSZÍN:
DÍSZ TÉR, TECHNIKA HÁZA

III. 328.

Az érdeklõdõket szeretettel
várják a szervezõk!

Dr. Sorok Norbert és dr. Handó Tünde

IDÉZETEK
BRONZBA ÖNTVE

(5. oldal)
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– Antal Lívia –

Minderrõl Bali Zoltán, a város
gazdasági bizottságának elnöke
beszélt Zalaegerszeg a
digitalizáció útján címû elõadásá-
ban a III. Zalaegerszegi Egyetemi
Napok keretében a gazdasági
egyetem Infocentrumában meg-
rendezett közgazdász délutánon.

Úgy vélekedett, hogy a Smart
City (okos város) nem létezhet
Smart Citizen (okos polgárok) nél-
kül, mivel az okos város olyan te-
lepülést takar, amely az informá-
ciós és kommunikációs technoló-
giákat olyan innovatív módon
használja fel, ami megfelel a vá-
roslakók igényeinek. A közgyûlés
által 2017-ben elfogadott Smart
City stratégiában négy fejlesztési
irányt határoztak meg annak érde-
kében, hogy 21. századi okos
megoldásokkal a zalaegerszegi
polgárok számára egy jobb, ökoló-

giai és gazdasági szempontból is
fenntarthatóbb városi környezetet
alakítsanak ki. 

A stratégia egyik fejlesztési te-
rülete az energetika, ami a közin-

tézmények korszerûsítését, vala-
mint a közmûrendszerek, az ivó-
víz- és a szennyvízhálózat, továb-
bá a hulladékgazdálkodás fejlesz-
tését jelenti. Példaként említette
meg a polgármesteri hivatal
napelemrendszerrel való ellátását,
illetve a biogáz, biomassza üzem-
anyagként való hasznosítását.
Mint mondta, projektszinten terve-
zik már, hogy a város intézményeit
szennyvízhõvel, illetve távhõvel
lássák el. 

A második stratégiai pont a
közlekedés fejlesztése. Ennek
kapcsán szóba hozta a már mûkö-
dõ okos utastájékoztató rendszert,
ami valós idõ alapján ad tájékozta-
tást a helyi buszjáratok indulási és
érkezési idejérõl. Kiemelte, hogy a
digitalizáció teljesen átalakítja a
közlekedést, melynek releváns
példája a jármûipari tesztpálya,
ahol az 5G mobilhálózat adatátvi-
teli sebességére épülve zajlik
majd az elektromos és önvezetõ
autók kutatás-fejlesztése. 

Az 5G a harmadik terület, az in-
formációs és kommunikációs tech-
nológiák (ICT/IKT) használatában
is megjelenik, annál is inkább,

mert a jármûipari tesztpálya révén
Zalaegerszeg lett az ötödik gene-
rációs mobilhálózat magyarorszá-
gi tesztvárosa. Elmondta továbbá,
hogy már lezárult a közbeszerzé-
se annak az önkormányzati pro-
jektnek, mely során a Kossuth ut-
cán, a nagytemplomtól a Dísz térig
Wi-fi hotspotokat telepítenek, ami
ingyenes online-elérhetõséget biz-
tosít a lakosságnak. Ezenfelül

kommunikációs totemeket is kihe-
lyeznek a város több pontján, ahol
a mobiltelefonokat lehet feltölteni. 

Készül egy Zalaegerszeg mobil
applikáció is, ami a városról szóló
összes információt egyben fogja
kezelni. A szoftvert letöltõ városla-
kó nemcsak azt nézheti meg, hogy
mit játszanak este a moziban, de
fotót küldve jelezheti a városüze-
meltetésnek, hogy hol nem nyírták
le a füvet. Most zajlik az Arany Já-
nos utca közmû-rekonstrukciója.
Az oda-vissza csatolás az ilyen
beruházásoknál is mûködhet majd
az applikáción, hiszen a hivatal in-
formációt tud küldeni, hogy pél-
dául mikor lehet vízhiányra számí-
tani. Mint mondta, ez már az egyik
eleme a negyedik stratégiai pont-
nak, az E-közigazgatásnak, mely-
nek legfontosabb célja egy fel-
használóbarát önkormányzat lét-
rehozása. A jövõben minden min-
dennel fog kommunikálni, ezért ki-
emelten fontos, hogy a városveze-
tés IoT-technológiákkal, vagyis
okos eszközökkel, azok hálózati
összekapcsolásával támogassa
saját feladatait, szorosan együtt-
mûködve a lakossággal.

ZALAEGERSZEG A DIGITALIZÁCIÓ ÚTJÁN
WI-FI HOTSPOT, MOBIL APPLIKÁCIÓ, 5G MOBILHÁLÓZAT

Wi-fi hotspotok, Zalaegerszeg mobil applikáció, 5G mobilháló-
zat – a közeljövõben egyaránt kiépítendõ infokommunikációs ele-
mek a zalai megyeszékhelyen. De nem csupán ettõl okos egy vá-
ros, a Smart City fogalmába beletartozik a közszolgáltatások
digitalizációja is a városlakók érdekében. 

1D–4D szempillaépítés

Arckezelések

Szempilla- és szemöldök-

festés

Gyantázás, smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

Mint fogalmazott, az újabb vál-
lalkozások többletbefizetéseibõl
csökkenteni lehetne az építmény-
adót, 500–600 forint négyzetmé-
terár már elfogadható lenne. Pél-
daként Nagykanizsát hozta fel,
ahol lényegesen alacsonyabb
építményadót fizetnek a vállalko-
zások. A mûködési többletbevétel-
bõl a télen megrongálódott utak ál-
lapotát is rendezni lehetne, több
szakasz is felújításra szorul.

Kiss Ferenc a testületi ülésen
javasolta, hogy a közgyûlés tár-
gyalja meg a ZTE támogatását,
mert az évente 150 millió forint az
adófizetõk pénzébõl túl soknak tû-
nik a focicsapat ilyen teljesítménye
mellett. Ez méltatlan a városhoz. A
képviselõ elfogadta Balaicz Zoltán
polgármester reagálását, misze-

rint várják meg a bajnokság végét,
és utána tárgyaljanak a kialakult
helyzetrõl. 

Köszönet is elhangzott a sajtó-
tájékoztatón, mégpedig a kataszt-
rófavédelem és a tûzoltóság mun-
kája iránt, bár Kiss Ferenc megje-
gyezte: a témához tartozik, hogy a
tûzoltólaktanya felújítása végre el-
kezdõdhessen. A Pro Urbe kitün-
tetés adományozásával kapcso-
latban elmondta, most két szerve-
zetre esett a választás, bár ma-
gánszemélyek is érdemesek lettek
volna az elismerésre. Interpellá-
ciójáról annyit mondott, kérte a
sürgõs megoldást a piac területén
a fedett rész beázásának meg-
szüntetésére. Ázik az árus, az áru
és a vásárló is esõs idõszakban –
fogalmazott.

MSZP: KÖZGYÛLÉS UTÁN
A városi költségvetés 47,2 milliárd forintos fõösszege megté-

vesztõ szám, mivel ebbõl 29 milliárdot a kormány által megelõle-
gezett projektekre kapta a város – fogalmazott sajtótájékoztató-
ján Kiss Ferenc, az MSZP önkormányzati képviselõje. 

EMLÉKTÁBLA-
AVATÁS

IDÉN LENNE 85 ÉVES

ORSOVSZKY ISTVÁN

TÁNCOS, KOREOGRÁFUS.
ÉLETMÛVE ELÕTT ADÓZVA

EMLÉKTÁBLÁT HELYEZNEK EL

A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZBAN

ÁPRILIS 29-ÉN VASÁRNAP

17.30-KOR.
HELYSZÍN:

A SZÍNHÁZ NÉZÕTÉRI ELÕTERE.

– AL –

Gecse Péter alpolgármester el-
mondta, hogy a 2017–2022 idõ-
szakra érvényes új koncepció a
már megvalósult illetve megvalósí-
tandó projektekre építve határoz-
za meg az újabb feladatokat,
melyhez éves cselekvési terveket
rendeltek. Ez minden évben a köz-

gyûlés elé kerül, ahogy a fejlesz-
tendõ elemek költségvetése is, így
a környezettudatos magatartás, a
hulladékgazdálkodás, a közleke-
dés, az energiahatékonyság és a
megújuló energiák alkalmazásá-
nak fejlesztése. Idetartozik a leve-
gõtisztaság védelme, valamint a
zöldfelületek növelése. 

A környezettudatos magatartás

népszerûsítése tekintetében töb-
bek között megemlítette a Te-
Szedd akciót, melyet idén a Park-
erdõben kívánnak megrendezni jú-
niusban. A szelektív hulladékgyûj-
tés színvonalát megfelelõnek érté-
kelte, ugyanakkor felhívta a figyel-
met a hulladékszigetek körüli ille-
gális szemétlerakás problémájára,
melynek megszüntetésére évente
8,5 millió forintot költ a város. Be-
szélt a KEHOP-programból meg-
valósítandó új hulladékfeldolgozási
rendszer kialakításáról, mely által
jelentõsen csökken majd a környe-
zeti terhelés. A búslakpusztai lera-
kónál hamarosan napelemparkot
létesítenek, ahol egyébiránt már
hasznosítják a depóniagázt. A köz-
lekedés tekintetében szóba hozta
a már tervezés alatt álló kerékpár-
út-fejlesztést, valamint az újabb töl-
tõállomások telepítését az elektro-
mos autók számára. Az önkor-
mányzat az elmúlt idõszakban szá-
mos nevelési, oktatatási és egész-
ségügyi intézményt újított fel TOP-
forrásból, az energiahatékonysá-
got szolgálva. 

A levegõ tisztasága és a zöldfe-
lületek megóvása, növelése kap-
csán olyan megvalósítandó beru-
házásokat említett meg az alpol-
gármester, mint a Zala-holtág
revitalizációja, a Gébárti-tó és a
Vizslapark természeti környezeté-
nek fejlesztése, valamint az Alsó-
erdei Sport- és Rekreációs Köz-
pont kialakítása.

TISZTÁBB LEVEGÕ, TÖBB ZÖLDFELÜLET
A VÁROS ÚJ KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIÁJÁRÓL

A városi környezet szebbé és élhetõbbé tételének sarokpontjait
tartalmazza a közgyûlés által tavaly májusban elfogadott telepü-
lési környezetvédelmi program, melynek részleteit sajtótájékozta-
tón mutatták be. 

Dr. Tóth László a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány-
nyal történõ együttmûködés je-
lentõségét emelte ki. Az önkor-
mányzat 2014-ben indította a ka-
mattámogatási rendszert, mivel
kiemelten fontosnak tartja a zala-
egerszegi székhelyû vagy telep-
helyû mikro- és kisvállalkozások
fejlõdésének támogatását. Az
együttmûködés keretében az ala-
pítvány részére önkormányzati
pénzeszközt ad át a hitelek ka-
mattámogatására. A frakcióveze-
tõ hozzátette: A program sikeré-
nek növelése érdekében a vállal-
kozói kör felmerült igényét kielé-
gítve a ZMVA további három ter-
méket dolgozott ki, melybõl az
önkormányzat két forgóeszköz tí-
pusú hitelkonstrukciót kíván tá-
mogatni. Ennek érdekében mó-

dosították a pénzeszköz-átadási
megállapodást.

Bali Zoltán a Beszerzési Testü-
let múlt évi munkájáról számolt be.
Zalaegerszegen az elmúlt idõ-
szakban megfogalmazott straté-
giai cél – miszerint minél több za-
laegerszegi székhelyû vállalkozás
dolgozzon a város által megvalósí-
tandó beruházásokon – megvaló-
sult 2017-ben. A gazdasági bizott-
ság elnöke, mint a Beszerzési Tes-
tület vezetõje hangsúlyozta: 23 kü-
lönbözõ projektet hirdettek meg,
ebbõl 14 különbözõ székhelyû tár-
saság nyert, köztük 11 zalai, 10
pedig zalaegerszegi volt. Köztük
önkormányzati cégek is nyertek a
közbeszerzési eljárások során.
Mint mondta, az idei évben is cél,
hogy minél több helyi vállalkozó
vegyen részt a munkában.

Bali Zoltán elõadása közben.

FIDESZ: DÖNTÉSEKRÕL
A városi közgyûlés legutóbbi ülésén született legfontosabb

döntésekrõl számolt be sajtótájékoztató keretében dr. Tóth Lász-
ló, a Fidesz–KDNP frakcióvezetõje és Bali Zoltán frakcióvezetõ-
helyettes, a gazdasági bizottság elnöke.



A Göcseji Falumúzeum és a
szlovéniai Rakicanban található
Batthyány Várkastély Oktatási
Központ kétéves együttmûkö-
dési projektet indított „Back in
the day” címmel. A projektindí-
tó rendezvényre április 13-án
került sor a szlovén települé-
sen.

A partnerkapcsolat célja a köl-
csönös tapasztalatcsere és tudás-
átadás, hiszen a muravidéki
Rakican (Battyánfalva) várkasté-
lya mellett egy kisebb skanzent
szeretnének létrehozni a szlovén
szakemberek – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Szényi Krisztina,
a Göcseji Múzeum kommuniká-
ciós munkatársa. Igazi segítség-
nyújtás számukra a Göcseji Falu-
múzeum 50 éves szakmai tapasz-
talata, cserébe viszont egy nem-
zetközi turizmust fellendítõ együtt-
mûködést ajánlottak fel, mivel a
zalaegerszegi skanzenbe furcsa
mód ritkán érkeznek a szomszé-
dos országból vendégek. A közös
munkában így mindkét fél érde-
kelt.

A projekt már januárban elkez-
dõdött, azóta többször jártak a fe-
lek egymás intézményeiben, múlt
pénteken viszont ünnepélyes ke-
retek között hivatalosan is elkezd-
ték a közös munkát. A zalai me-
gyeszékhelyrõl busznyi delegáció
indult a szlovén kisvárosba Tolvaj
Márta alpolgármester és Varju
András falumúzeumi osztályveze-
tõ irányításával. A küldöttségben
városházi munkatársak, turisztikai
szakemberek, múzeumi kollégák –
köztük a nagykanizsai Thúry
György Múzeum munkatársai – is
részt vettek.

A házigazdák részérõl dr.
Robert Celec várkastély-igazgató
köszöntötte a magyar vendégeket.

Tolvaj Márta alpolgármester
Zalaegerszeg turisztikai fejleszté-
sérõl beszélt, Varju András a Gö-
cseji Skanzen fejlesztési terveibe
avatta be a hallgatóságot, Robert
Celec pedig a várkastélyprogram-
ról mesélt. A közönség megtudta
azt is, hogy az elsõ konkrét lépés
egy elektromos illetve egy fatüze-
lésû kemence megépítése lesz a
várkastélyban illetve az épület
mellett. A zalaegerszegi szakem-
berek óriási segítséget nyújtanak
ehhez a szlovén partnernek.

A hivatalos megbeszéléseket
egy sajtótájékoztató követte, ahol
a szlovén média munkatársait a
projekt részleteirõl tájékoztatták. A
programot folklórmûsor követte,
egyik helyen zenével és tánccal

kápráztatta el a közönséget a gye-
rekekbõl álló Beltinci Folklor
Group, máshol helyi fazekasmes-
ter munkáit csodálhatták meg az
érdeklõdõk, de közös faültetésre is
sor került.
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A helyes kerékpáros közleke-
dést népszerûsítõ program Galba-

vy Zoltán önkormányzati képviselõ
ötlete alapján jött létre. A sajtótájé-

koztatón elmondta, idén is lesz el-
méleti oktatás, amit a gyakorlati
megmérettetés követ. Az elõbbi-
ben a városi rendõrkapitányság

közlekedési osztálya, míg az utób-
biban a Zalaegerszegi Polgárõr

Egyesület segédkezik. A verseny
helyszíne ezúttal nem valamelyik
kertvárosi intézmény, hanem az
andráshidai Öveges József Általá-
nos Iskola.

A tavalyihoz hasonló érdeklõ-
désre számítanak, amikor is 250
10–11 éves korú gyermek vett
részt a KRESZ-oktatáson, míg a
versenyen 93-an. A fõdíj ezúttal is
egy kerékpár, amit Balaicz Zoltán
polgármester, mint fõvédnök ajánl
fel. Kiemelte, hogy az önkormány-
zat támogat minden olyan kezde-
ményezést, amely a balesetmen-
tes közlekedést segíti. A diákön-
kormányzat is javaslatot tett arra,
hogy a fiatalok ismerjék meg a
KRESZ szabályait.

A Zalaegerszegi Tankerület
ezért bevezeti a KRESZ oktatását
tanórai keretben egyelõre három,
az Eötvös-, a Liszt- és az Öveges-
iskolában 2018 szeptemberétõl,
fûzte hozzá az elhangzottakhoz
Tolvaj Márta alpolgármester. 

Idén Zala megye adhat helyet a
Középiskolás Közlekedésbizton-
sági Kupa országos döntõjének,
melyet április 25–26-án Lentiben
rendeznek meg.

Negyedik alkalommal hirdetnek kerékpáros KRESZ-versenyt a
4. és 5. osztályosok körében Zalaegerszegen, melynek idén az
andráshidai általános iskola ad helyet május 31-én. A versenyre
május 25-ig lehet jelentkezni.

KERÉKPÁRRAL BALESETMENTESEN

Tolvaj Márta, Galbavy Zoltán, Balaicz Zoltán, Soós Szabolcs,
Domján István, az Öveges-iskola igazgatója.

TURIZMUSFEJLESZTÉS ÉS SKANZENÉPÍTÉS
BACK IN THE DAY: PROJEKTNYITÓ SZLOVÉNIÁBAN

EMLÉKEZÉS
Telt házas koncert keretében

mutatta be a Zalaegerszegi Váro-
si Vegyeskar a fiatalon elhunyt
zeneszerzõ, Keserû Balázs
Szentgotthárdi miséjét. A hang-
versenyen vendégfellépõk, szó-
listák, hangszeres mûvészek és
a szerzõ édesanyja is részt vett.

– b. k. –

A kórus vezetõjének, Kovács
Katának, személyes kötõdése
miatt választották a mû bemutatá-
sát. A karmester a mise CD-felvé-
telén (1997-ben) két szoprán szó-
ló éneklésére kapott felkérést. Ak-
kor tett fogadalmat, hogy a mûvet,
ha lesz, saját kórusával is elõadja
majd. Most teljesítette a magának
tett ígéretet, egyben a 18 évesen
elhunyt zeneszerzõ emlékét és
legjelentõsebb vokális alkotását is
felelevenítették a nyilvánosság
számára.

Keserû Balázs tehetsége már
óvodáskorában megmutatkozott,
onnantól folyamatosan haladt a
zene útján, míg az érettségi köze-
lében elragadta betegsége. Legje-
lentõsebb alkotása a nevezett
oratórikus, azaz szólóénekeseket
és zenekart foglalkoztató, drámai
hangvételû mise, melynek õsbe-
mutatóján, 1996-ban saját maga
mûködött közre orgonán. 

A vegyeskar igyekszik minél

több helyre elvinni a zenei mûvé-
szetet a városon belül is, nem ki-
zárólag a hangversenyteremben
lépnek fel, így esett a választás a
kertvárosi templomra. 

A latin nyelvû mise elõadásá-
ban közremûködtek a mûvet ko-
rábban megszólaltató letenyei és
szombathelyi énekesek, valamint
a szentgotthárdi Zenebarátok Kó-
rusa tagjai, énekes szólisták és
hangszeres mûvészek. 

Kovács Kata mellett Keserû Balázs édesanyja, Magdi néni.

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 Fax.: 92/510-149
Nyitva: H–P.: 7.30–17.00, Szo.: 8.00–12.00 • E-mail: amper1@mail.eol.hu

Az akció december
31-ig vagy a készlet

erejéig tart!
Az árak az áfát
tartalmazzák!

AKCIÓINK:
LED-izzó 8 W E 27 ............................... 590 Ft
LED-izzó 10 W E 27 ............................. 690 Ft
2x36 W por- és páramentes lámpatest 4.500 Ft

KÁBELDOBOK, LED-KÉZILÁMPÁK, TERMOSZTÁTOK, INFRA FÛTÕPANELEK,
FÛTÕKÁBELEK ÉS EGYÉB VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK SZÉLES

VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK ÖNÖKET!

(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Sorok Norbert, a Zalaeger-

szegi Törvényszék elnöke elmond-
ta: a 2017-es év „A jövõ
elkezdõdött...” mottó szellemiségé-
ben zajlott, nem véletlenül. Az or-
szágban elsõként, egy évvel ezelõtt
mutatták be azt a beszédleíró prog-
ramot, mellyel hatékonyabbá tehe-
tõ a bíróságok munkája. Komoly
erõforrásokat szabadítva fel ezzel.

Örömteli, hogy a tesztelést és
népszerûsítést követõen az év vé-
gére minden bíróság beszerezhet-
te a programot az Országos Bíró-
sági Hivatal támogatásával. Ma
már szinte minden bíró, bírósági
titkár ezzel az eszközzel szeretne
dolgozni.

Elhangzott: 2017-ben 27.947
ügy érkezett a törvényszékre. A
zalaegerszegiek az országos élvo-
nalban vannak az egy éven belül
befejezett ügyek tekintetében. A
járásbírósági közvádas büntetõpe-
rek több mint 91 százaléka, illetve
a munkaügyi perek 95 százaléka
egy éven belül befejezõdik. 

Sorok Norbert beszélt arról is,
hogy a tavalyi évben is népszerû
volt a Nyitott Bíróság program;
összesen háromezer fõ vett részt
az ehhez kapcsolódó rendezvé-
nyeken. A Nemzeti Bûnmegelõzé-
si Tanács pályázatán is sikeresen
szerepeltek: leforgathattak egy
bûnmegelõzési kisfilmet, amit is-
kolákban népszerûsítenek. A tava-
lyi évben ügyfélszolgálati iroda is
nyílt, amivel lehetõvé vált az egy-
ablakos és gyors ügyintézés.

Ami az idei terveket illeti: sze-
retnék még tovább javítani az ítél-
kezés idõszerûségét, valamint tá-
mogatni a kollégák továbbképzé-
sét. A digitális bíróság kiépítésével
növelnék az elektronikus kapcso-
lattartás és hozzáférés lehetõsé-
geit. Az elnök azt is elárulta, hogy
mintegy 40 millió forint ráfordítás-
sal a törvényszék épületének alag-
sori vízszigetelését is elvégzik eb-
ben az évben.

Dr. Handó Tünde a Zalaeger-
szegi Törvényszék ítélkezõ mun-
káját értékelve megjegyezte:

örömteli, hogy az itteni kollégák
egyszerre tudnak önállók és kez-
deményezõk lenni, ugyanakkor
mindig hatékonyan részt vesznek
az országos feladatokban is. A be-
szédleíró szoftver tesztelése és
népszerûsítése egy ilyen fontos
munka volt. Az eszköz valóban ak-
kora emberi erõforrást szabadít
fel, amit más területen felhasznál-
va növelni tudják a bíróságok ha-
tékonyságát. Az Országos Bírósá-
gi Hivatal elnöke megemlékezett
az idén öt éve elhunyt Zumbok Fe-
rencrõl is. Mint fogalmazott: egy
igazi építõmester volt, akinek
munkássága, személyisége máig
példa az egész bírói kar számára.
Mert bírónak lenni nemcsak ítélke-
zést jelent, hanem aktív közösségi
munkát is, Zumbok Ferenc pedig
ebbõl mindig kivette részét.

Az elmúlt év eredményeivel
kapcsolatban elmondta: úgy érzi,
a bíróságok sokat tettek azért is,
hogy közérhetõbbek legyenek. Ez
pedig egy olyan siker, ami már a
szervezeti kultúra részévé vált.

HATÉKONY A BESZÉDLEÍRÓ PROGRAM
ÉVÉRTÉKELÉS A TÖRVÉNYSZÉKEN
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

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

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2018. 04. 26. Kék zsák: 2018. 04. 27.

Üveghulladék gyûjtése: július 27. péntek

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti

rendszerességgel történik.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

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

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

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

p.: 9.00–15.00

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

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

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

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

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

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA



– pet –

A Zalaegerszegi Zsidó Hitköz-
ség, a Zalaegerszegi Béke-Shalom
Baráti Társaság és a fõvárosi Bé-
lyegmúzeum jóvoltából létrejött tár-
lat két témakört ölel fel. A Sófár
hangja címû rész magyar zsidó, Az
ígéret földje elnevezésû pedig iz-
raeli bélyegekbõl válogat. A tárlat-
nyitón Kovács Károly, a Magyar–Iz-
raeli Baráti Társaság Országos
Szövetségének alelnöke köszön-

tötte az egybegyûlteket, a bemuta-
tott anyagot pedig Nikodém Gab-
riella, a Bélyegmúzeum igazgatója
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.

Elhangzott: a bélyeg sokkal
többet jelent annál, minthogy elõ-
re, egy összegben kifizetjük a
postai viteldíjat. Komoly esztéti-
kai értékük van, hiszen grafikái
mûvészi értékkel bírnak. Sokszor
neves festõk, grafikusok készítik
õket. Ezenkívül propagandacélo-
kat is szolgálnak, mert egy-egy
ország bélyegeit megvizsgálva
jól nyomon követhetõ, hogy az
aktuális hatalom mit tart fontos-
nak az ábrázolást, illetve a szim-
bolikát illetõen. Ezért a bélyeg
mindig az ország védjegye is,
ami ízelítõt ad a nemzet kultúrá-
jából. 

A mostani tárlaton az egyik rész
Izrael kulturális örökségét mutatja
be. Turisztikai és természeti érté-
kek, történelmi események és a
tudomány kiemelkedõ alakjai lát-
hatók a kis grafikákon. A másik
rész pedig a magyar–zsidó kultúr-
körbe enged bepillantást; többek
között valláshoz kapcsolódó tár-
gyak, zsinagógák jelennek meg a
képeken. 

Az igazgató szerint a bélyegek
ma már a populáris és a
magaskultúra határán mozognak.
A világ elsõ bélyegének 1840-es
megjelenése óta pedig egyre in-
kább a nemzeti és az egyetemes
kultúra részévé váltak.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Így nem kellett évet halasztania

az egyetemen. Elõbb Szegeden
volt orvostanhallgató, majd a sze-
relem Budapestre vitte. Az általá-
nos orvosi szak után általános se-
bészetbõl szerzett szakvizsgát.
Közben mindvégig tudta: szívse-

bész szeretne lenni. Mikor öt és fél
év sebészet után ez az álma telje-
sült, és ment az új munkahelyére
reggel dolgozni, az elsõ ember,
akivel 6 óra 30 perckor összefu-

tott, az dr. Papp Lajos szívsebész
professzor volt. Az õ tanítványa
lett, s vele érkezett Zalaegerszeg-
re is huszonöt évvel ezelõtt.

Mint pálmát ültetni az Északi-
sarkon, olyan volt a zalai megye-
székhelyen életre hívni a szívse-
bészetet – fogalmazott. Hiszen itt

egy egyszerû közkórházban kellett
ennek a feltételeit megteremteni,
míg máshol rendelkezésre állt egy
egész egyetemi infrastruktúra.
Sok vita övezte ezt az idõszakot, s

kaptak hideget-meleget. Ma már
régiós központtá vált a zalaeger-
szegi szívcentrum, ami azt jelenti,
hogy 1 millió 130 ezer beteg
ellátáséért felelnek. A kezdetek
óta csak maga a fõorvos több mint
négyezer életmentõ mûtétet haj-
tott végre. Mint mondja, mivel
szenvedélyesen szereti a munká-
ját, ezért a többórás mûtétekbe is
képes teljesen belefeledkezni.
Tudja, hogy lassabban dolgozik,
mint mások, de precízsége miatt
nem szereti elsietni a dolgokat.
Nem is az a célja, hogy gyorsan
végezzen, hanem hogy minden
aznapi feladatot maximálisan elvé-
gezzen. Így másnap nem indul
hátrányból a napja.

A klubban azt is elmesélte: nem
tud közömbös lenni a közel-keleti
hírek, események iránt. Damasz-
kuszban született, az emberiség
egyik legrégebbi városában, ami
tele van kulturális örökséggel, tör-
téneti értekkel. A szülei õt nyitott-
ságra, szorgalomra, elszántságra,
érdeklõdésre nevelték. Mások felé
is így közeledik. Hiszi, hogy min-
dig, mindenben (a világpolitiká-
ban) is meg lehet találni a párbe-
szédet, csak engedni kell önös ér-
dekeinkbõl. Addig is mit tehetünk,
mi egyszeri emberek? Bosszan-
kodhatunk, de közben azért min-
dig tegyünk valami jót is.

Gyerekként a pécsi balettin-
tézet próbáit nézte (édesanyja
ugyanis balettmûvész). Ezt ke-
vésbé unta, mint az iskolát. Ti-
zenhat évesen zenélni kezdett;
azt gondolta, rocksztár lesz.
Végül színész lett. Színpadon,
játék- és tévéfilmekben egy-
aránt láthatja a közönség. Az
utóbbi idõben pedig a Nagy
duett címû mûsorból is ismer-
hetik a nézõk.

– pet –

Az Egerszegi Páholy vendége
ezúttal Kamarás Iván volt. A szín-
mûvésszel az est új háziasszonya,
Buza Beáta beszélgetett. Sok min-
den szóba került: gyerekkor, csa-
lád, hivatás, a színmûvészeti fõis-
kola nehézségei. És persze a mo-
torozás és a sport is, hiszen a szí-
nész életében ezek mindig megha-

tározóak voltak. Úszás, jóga, TRX
vagy akár gyógytorna is szóba jö-
het. 

Kamarás Iván sokáig tagja volt
a Vígszínháznak, majd szabad-
úszó lett. Mint mesélte, úgy érezte,

teljesen elfáradt, kiüresedett.
Egyik munkától a másikig élt, sza-
badideje alig volt. Ezért is fordult
inkább a filmezés felé. (Az orszá-
gos ismertséget A miniszter félre-
lép hozta meg neki.) Bár a színház

a szerelme, a film több szabadsá-
got ad, hiszen idõszakosabb do-
log. A kötöttség a forgatásokra
korlátozódik. Az is izgalmas, hogy
minden filmmel kap egy új csalá-
dot, mert a stábtagok összeková-
csolódnak a munka alatt. A szín-
házban meg inkább az van, hogy
a társulat együtt öregszik.

Magát olyan karakterszínész-
nek tartja, aki komikus, de ha kell,
drámai is tud lenni: így komplex
szerepeket szeret eljátszani. Per-
sze a zenéléstõl sem szakadt el
soha. A zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színházhoz is van egy kis
köze. 2004-ben õ volt Luficer,
Ruszt József utolsó rendezésé-
ben, Az ember tragédiájában.
Mostanában látható a Nagy duett-
ben. Mint mondja, ezt azért vállal-
ta el, mert tudja saját magát hozni
benne, és kíváncsi volt arra is,
hogy egy kereskedelmi tévében
lehet-e igényes szórakoztatómû-
sort készíteni. Úgy érzi, hogy igen.

Az esten a színész zenész én-
jét is láthatta a közönség. A Roy
és Ádámból ismert Nagy Ádámmal
közösen lépett színpadra. Az Ide-
genek az éjszakában címû pro-
dukció során Frank Sinatra-, illetve
az 1930–1950-es évek világsláge-
rei csendültek fel.Kamarás Iván és Buza Beáta

A FILMEZÉS SZABADSÁGOT AD
KAMARÁS IVÁN A PÁHOLYBAN

Az eredeti kézirat csak a neve-
zett kutatóknak köszönhetõen je-
lenhetett meg 2017 decemberé-
ben, miközben az 1860 óta hozzá-
férhetõ lenne Vámbéry Ádám ke-
letkutató akadémikus felfedezése
nyomán. Az õsgeszta kálváriájáról
tartott elõadást Grandpierre Attila
csillagász, õstörténet-kutató Zala-
egerszegen.

Magyarból latinra, latinból tö-
rökre és törökbõl újra magyarra a
nyelvi története a magyar õs-
gesztának, mely eredetileg ro-
vásírással íródott még a keresz-
ténységre térítés elõtt, a 900-as
évek elején, és amely új megvilá-
gításba helyezi a magyar õsmû-
veltséget, mondta többek között
az elõadó. 

A fizikális történet pedig 1543-
ban, Székesfehérvár török bevé-
telekor, az itteni királyi könyvtár
darabjait tûzre vetették. Ekkor
mentette meg a megsemmisülés-
tõl Mahmud Terdzsümán, I. Szu-
lejmán szultán tolmácsa, diplo-
matája és fordította késõbb a latin
nyelvû könyvet törökre. Vámbéry
Ármin keletkutató 1858-ban Isz-
tambulban akadt erre a fordítás-
ra, melyet eljuttatott egy kísérõle-
véllel együtt a Magyar Tudomá-

nyos Akadémiához. Itt azonban
csupán irodalmi és nem történel-
mi értékként minõsítették, így va-
lójában 120 évig nem létezõként
volt jelen az országban. Ekkor
magánszemélyek kikölcsönözték
az iratot, és törökrõl magyarra for-
dították.

A mostani, eredetinek mondott
fordítás mellett a könyv kálváriája
és számos hivatalos álláspont is
olvasható a kiadványban.

ÕSTÖRTÉNET
Több évtizedes hallgatás után napvilágot látott a magyar õs-

geszta forrásból íródott Tárih-i Üngürüsz (A magyarok története)
östörténeti része Grandpierre K. Endre, Grandpierre Attila és
Blaskovics József munkája nyomán.

Grandpierre Attila

– pP –

Mint arról már korábban beszá-
moltunk, az alkotó idén ünnepli 60.
születésnapját, mely alkalomból a
munkásságát bemutató sorozat el-
sõ része a Városi Hangverseny-
és Kiállítóteremben nyílt meg a kö-
zelmúltban. Év elején pedig egy
impozáns képesalbum is napvilá-
got látott.

A Gönczi Galériában látható ki-
állítás nem véletlenül kapta az Idé-
zetek címet, hiszen azok a kis-
plasztikák és érmek kerültek most

a kiállítótérbe, melyeket híres mû-
vészek alkotásai inspiráltak. De
elõfordul néhány elõdökrõl készült
portré is. Az „idézet” szó persze já-
tékos formában van itt jelen, és
több jelentéssel is bír – mondta ér-
deklõdésünkre Farkas Ferenc.

– Azzal, hogy egy-egy szob-
rommal reflektálok a korábbi mû-
vészek alkotásaira, annyit jelent,
hogy idézek a nagy elõdöktõl. Ma-
gával az alkotás folyamatával és a
kiállítással pedig meg is idézem ki-
csit a szellemiségüket. Vagy ép-
pen alakjukat, ha portréról van

szó. A kiállítás tematikája nosztal-
gikus is. 2003-ban, a Gönczi Galé-
ria avatóünnepségén Arányok és
irányok címmel volt egy közös tár-
latunk Fischer Györggyel, Frimmel
Gyulával és Gábriel Józseffel. Itt
jelentkeztem elõször ezekkel a
mûvészportrékkal és parafrázisok-
kal.

Farkas Ferenc azt meséli, az-
óta nagyon sok ilyen kisplasztikája
született, ezért most úgy gondolta,
hogy a jubileumi kiállítássorozat
keretében egy térbe rendezi az el-
múlt 10–15 év termését. A szobrok
mellett ebben a témában több ér-
met is készített, amiket most szin-
tén kiállít, de a tárlaton láthatók fa-
keretes dombormûátiratok is.

– Nagyon sok korábban élt kép-
zõmûvész vagy író inspirál, még-
sem mondom azt, hogy egyik vagy
másik a kedvencem. Az, hogy épp
melyik kerül fókuszba, vagy kap
nagyobb hangsúlyt, változik az
életkorral vagy azzal, hogy épp
min dolgozom, mivel kísérletezem.
De az utazások is befolyásolnak.
Talán furcsa, de még ennyi idõs
koromban is nagyon lelkes tudok
lenni, ha külföldön járva látok vala-
mi olyant, ami számomra új, szo-
katlan vagy izgalmas. Szóval
olyasmiket formázok meg, olyan
alkotók mûveire reagálok, amik
éppen akkor megfognak, éppen
abban a pillanatban jelentenek ne-
kem valamit. Sokszor egy hirtelen
ötlet vezérel – folytatja.

Farkas Ferencet sokszor neve-
zik „klasszikus” vagy klasszicizáló
mûvésznek. Hogy mit szól ehhez?
Úgy érzi, néha van egy kis foga-
lomzavar a kategóriák mögött, és
õ nem tartja magát „klasszikus
mûvésznek”. Az igaz, hogy figura-
tív alkotásokat készítõ képzõmû-
vészek ma már sokszor megkap-

ják a klasszicizáló jelzõt. Azt vi-
szont sosem szabad elfelejteni,
hogy ezekben a mûvekben általá-
ban rengeteg a humor és a nap-
jainkra történõ utalás. Ahogy nála
is. Szeretné, ha mindebbõl átjönne
valami, mert a dolgok nem ennyire
feketék és fehérek, hogy szigorú
kategóriákba rendezzük õket.

Annál is inkább, mert – ahogy
mondja – szobrait nem afféle alá-

zatos tisztelgésnek szánja, sokkal
inkább átiratoknak, vagy ha úgy
tetszik, gegnek.

A Gönczi Galériában nyílt tárlat
– melyet Tóth Csaba egyetemi do-
cens, Munkácsy-díjas festõmû-
vész ajánlott az érdeklõdõk figyel-
mébe – május 17-ig látogatható.

Farkas Ferenc zsinagógában
kiállított mûveit pedig május 18-ig
tekinthetik meg az érdeklõdõk.

IDÉZETEK BRONZBA ÖNTVE
SOKSZOR HIRTELEN ÖTLETEK VEZÉRLIK

A nagy elõdök elõtt tiszteleg Farkas Ferenc szobrászmûvész
jubileumi kiállítássorozatának második állomása, mely ezúttal a
Gönczi Galériában várja a látogatókat.

A TANULÁS VOLT AZ EGYETLEN KIÚT
ALOTTI NASRI A LOKÁLPATRIÓTA KLUBBAN

Iványi Ildikó és Alotti Nasri

BÉLYEGEK IZRAELBÕL
KIÁLLÍTÁS A ZSIDÓ KULTÚRA ÉRTÉKEIBÕL

Izrael Állam újbóli megalapításának 70. évfordulója alkalmából
számos rendezvénysorozatra kerül sor a városban a következõ
két hónapban. A programok nyitányaként egy különleges bélyeg-
kiállítás várja a látogatókat a Hevesi Sándor Színház nézõtéri ga-
lériájában.

Nikodém Gabriella és Siklósi Vilmos
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Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a településkép védelmérõl
szóló 2016. évi LXXIV. törvényi kötelezettségének eleget téve a
233/2017. (XII. 14.) számú önkormányzati határozatával elfogad-
ta Zalaegerszeg MJV Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK)
és megalkotta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésé-
nek a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.) számú
önkormányzati rendeletét.

A településkép védelmérõl szóló 2016. LXXIV. törvény a települé-
sek esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érde-
kében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló
módon teremtett lehetõséget a jellegzetes települési karakterjegyek
meghatározására és védelmére.

A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelmérõl
szóló rendelet elsõdleges célja, hogy a település épített és táji érté-
keit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegze-
tes településkép megõrzését és annak tervszerû, harmonikus to-
vábbfejlesztését szakmailag elõkészítse, megalapozza.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült, elsõsorban a
települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítõ, szemlé-
letformáló kiadvány, mely tartalmazza a település építészeti öröksé-
gének és az eltérõ karakterû településrészek bemutatását, meghatá-
rozza a város településképi jellemzõit, a településképi szempontból
egymástól jól elkülönülõ településrészeket (tizenegy településképi
zóna, melybõl kilenc került szabályozásra) arculati jellemzõikkel és
értékeikkel, a településkép minõségi formálására vonatkozó javasla-
tokat, valamint a településképhez illeszkedõ építészeti elemeket.

A kézikönyv a helyi településképi rendelet megalapozására szol-
gál, folyamatosan bõvíthetõ, fejleszthetõ, ahogyan a település válto-
zik, fejlõdik.

A kézikönyv alapján elkészült településképi rendelet helyi értékvé-
delmi elõírásainak célja a település történelme, településképe szem-
pontjából meghatározó, hagyományt õrzõ, sajátos megjelenésû épí-
tészeti örökség megõrzése. Rendelkezik a helyi védelem alá helye-

zés, valamint megszüntetés szabályairól, a helyi egyedi és területi
védelem (utcaképvédelem) alatt álló értékekrõl, a védett érték meg-
jelölésérõl, megõrzésével, használatával kapcsolatos elõírásokról. A
rendelet szabályozza a helyi védelemmel összefüggõ tulajdonosi és
önkormányzati feladatok végrehajtását.

A településképi szempontból meghatározó kilenc településképi
zónára vonatkozó területi és egyedi építészeti követelményeket – új
épület építése, illetve meglévõ épület felújítása, átalakítása és bõví-
tése esetén – a rendelet külön pontokba szedve, tételesen határoz-
za meg. Elõírásokat tartalmaz többek között a tetõ kialakítása, színe,
anyaghasználata, az épülettömeg, térfal, homlokzat kialakítása, a
homlokzatszínezés, a nyílásrend, a kerítés anyaghasználata, stílusa
vonatkozásában.

A rendelet szabályozza az egyéb mûszaki berendezések, mûtár-
gyak elhelyezésének feltételeit is, valamint részletesen foglalkozik a
reklámok, reklámhordozók, azt tartó berendezések és cégérek elhe-
lyezésének szabályaival.

A rendelet elõírásainak betartását segítõ településkép-érvényesí-
tési eszközök – a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai kon-
zultáció, a településképi bejelentési, véleményezési és kötelezési el-
járás – szabályai szintén e rendeletben kerültek meghatározásra.

A településképi kötelezettség megszegése, valamint a település-
képi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármes-
ter önkormányzati településképi bírságot szab ki.

A helyi rendelet elõírásainak betartatása a rendelet hatálybalépését
követõ építkezések során az építtetõ feladata, a vonatkozó jogszabály-
ok értelmében az ellenõrzés a polgármester hatáskörébe tartozik.

A rendeletet 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
A kézikönyv és a rendelet megtekinthetõ Zalaegerszeg MJV hiva-

talos honlapján (www.zalaegerszeg.hu), valamint nyomtatott formá-
ban Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadási
idõben. A településképi szabályozással kapcsolatban a Zalaeger-
szeg MJV Polgármesteri Hivatalában a Fõépítészi Osztály munkatár-
saitól kérhetõ felvilágosítás, ügyfélfogadási idõben.

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉP

VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÖSSZEFOGLALÓJA

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttmûködésében – kizá-
rólag a zalaegerszegi lakosság részére – meghirdeti a háztar-
tások tavaszi nagytakarítását.

TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:
A társasházaknál és tömbházaknál a közös képviselõkkel egyez-

tetett idõpontokban, konténerek kiszállításával történik majd a lom-
talanítás.
2018. MÁJUS 2–3–4. (szerda, csütörtök vagy péntek)
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Csács, Bozsok, Csácsi- és Bozsoki-hegy, Cserlap
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2018. április 27. péntek
12.00 óráig.
Az alábbi utcákban:
– Csács: Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, Gó-

lyahír, Halom, Harangvirág, Hétvezér, Holló, Klapka György,
Nyerges, Pacsirta, Patkó, Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ György. 

– Bozsok: Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka,
– Bozsoki-hegy: Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ.
– Csácsi-hegy: Barackfa, Csácsi-hegyi, Csiga utca, Dombalja,

Dombtetõ, Homoktövis, Horizont, Madárbirs, Nyári hegyi,
Petelehegyi, Pethõhenyétõl átcsatolt részek (Hosszú hegy, He-
nye-hegy), Púposdombi, Süveghegyi, Szarvas, Széperdõ, Tél,
Vari-kút u.

– Cserlap: Almás, Cserlapi, Gombás, Kéknefelejcs, Repkény.
2018. MÁJUS 7–8. (hétfõ vagy kedd)
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Páterdomb, Gévahegy, Pipahegy 
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2018. május 4. péntek
12.00 óráig.
Az alábbi utcákban:
Páterdomb: Avasárok, Baráth Ferenc (volt Varga Gábor u.), Baross
Gábor, Báthory István, Bíró Márton u. 46-tól és 61-tõl (a vasútvonal-
tól délre esõ része) Farkas Dávid, Fenyõ, Gönczy Ferenc, Holub,
Honvéd, Juhász Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 24-tõl és 31-tõl (vasút-
vonaltól délre esõ része), Margaréta, Páterdombi, Radnóti, Szegfû,
Tulipán, Wlassics Gyula, Zalai Tóth János, 
Gévahegy, Pipahegy: Akácos u., Diós, Enikõ, Gévahegyi,
Gévavölgyi, Hevesi, Kanizsai u., Pipahegyi, Sashegyi, Szajkó u.,
Szeder köz.
2018. MÁJUS 10–11-ÉN (csütörtök vagy péntek)
Lomtalanítás reggel 7 órától 
Becsali, Bazita, Szívhegy 
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2018. május 9. szerda
12.00 óráig.
Az alábbi utcákban:
– Becsali: Becsali, Budai-völgy, Cserhegyi, Futrinka, Gyöngyvi-

rág, Gyümölcsös, Izzó, Király-horhos, Meredek, Mosoly.
– Bazita: Bazitai, Csáfordi forduló, Kilátó, Kisbükk-dûlõ,

Magasbükk u., Nimród, Temetõ, Toposházi.
– Szívhegy: Belsõszeg, Hóvirág, Kökény, Meggyfa, Szívhegyi,

Szüret, Zalagyöngye.
– Azáleás.

LIMLOM-AKCIÓ!

A ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

ISKOLAORVOS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATOT HIRDET

Munkavégzés jogviszonya:
határozatlan idõtartamú közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés idõtartama: teljes munkaidõ (heti 40 óra)
A munkavégzés helye:

Zalaegerszegen mûködõ nevelési-oktatási intézmények

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet 2. számú melléklete
alapján.

A munkakör betöltésének feltétele:
magyar állampolgárság, orvostudományi egyetemi végzettség,
valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.
3.) NM-rendelet 3. §-a által meghatározott szakképesítések va-
lamelyike, büntetlen elõélet, érvényes mûködési nyilvántartás,
szakmai kamarai tagság, munkaköri alkalmasság.

Elõnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga
megléte, számítógépes alkalmazások felhasználói szintû kezelése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat

másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
– egészségügyi alkalmasság igazolása,
– érvényes mûködési nyilvántartási igazolvány, érvényes Magyar

Orvosi Kamarai tagsági igazolvány másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel

a pályázó igazolja a büntetlen elõéletét és azt, hogy nem áll a
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt eljárásban kéri a pályáza-
ta elbírálását,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban feltüntetett szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul,

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás elbírálá-
sában részt vevõk a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

Illetmény és juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint.

A munkakör betölthetõ: 2018. augusztus 15-tõl
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

A pályázat benyújtásának módja:
A jelentkezéseket írásban, postai úton a Zalaegerszegi Egész-
ségügyi Alapellátási Intézmény címére (8900 Zalaegerszeg, Kis
u. 8.) várjuk. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megne-
vezését: „iskolaorvos”. A pályázat elektronikus úton is benyújt-
ható Ladányi Ibolya Otília intézményvezetõhöz, az
eualapellatas@zalaszam.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázattal kapcsolatosan további információ az intézményveze-
tõtõl kérhetõ a +36-30/964-7540 telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu ,
www.zalaegerszeg.hu, www.zegali.hu, Zalai Hírlap

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szennyvízcsatorna-rekonstrukció miatt forgalomkorláto-

zások és lezárások várhatóak az Arany János utcában, a Rá-

kóczi úti keresztezõdéstõl a Platán sor, Tejipar szennyvízrá-

kötéséig.

A munkavégzés várható ideje: 2018. 03. 23–2018. 10. 31. Az

ütemek pontos kezdési, illetve befejezési határidejét a helyszí-

ni adottságok jelentõsen befolyásolják. 

• I. ütem:  Rákóczi u.–Mártírok átkötõ u. (Favorit II. épülõ lakó-

park) közötti szakasz (várható idõtartam: 8 hét.)

• II. ütem: Mártírok átkötõ u.–Kisfaludy út (Püspöki Grácián-ke-

resztezõdés) közötti szakasz

• III. ütem: Kisfaludy u.–Jókai u. közötti szakasz

• IV. ütem: Jókai u.–Platán sor közötti szakasz

Az építkezés I. üteme alatt az alábbi forgalomkorlátozások és

lezárások várhatóak: 

• a) az Arany János út Rákóczi Ferenc úti csomópontját lezár-

ják, a csomópontba ki-behajtás kizárólag a megkülönbözte-

tõ jelzést használó gépkocsik számára engedélyezett.

(2018. 04. 09–2018. 05. 11.) A lezárás idejére alternatív út-

vonalként a Mártírok útja, illetve a Dózsa György utca hasz-

nálható. 

• b) az Arany János út egyirányúsítása (a Platán sor irányá-

ban), félpályás lezárása szükséges a Kelemen Imre utca–

Virág Benedek utca közötti szakaszon. Lezárt félpálya az

épülõ lakópark felõli oldal. (2018. 03. 26–2018. 04. 08.)

• c) az Arany János út egyirányúsítása (a Platán sor irányá-

ban), félpályás lezárása szükséges a Virág Benedek utca–

Batsányi János utca közötti szakaszon. Lezárt félpálya az

épülõ lakópark felõli oldal. (2018. 05. 14–2018. 05. 18.)

Az építkezés alatt a csomópontokat teljes mértékben csak az

útcsatlakozásokban folyó bekötések, illetve aknaépítések idejére

zárják le, az egysávos közlekedés biztosított lesz.

Megértésüket, türelmüket, együttmûködésüket köszönjük!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata
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– Mindenképpen komoly elõre-
lépést jelent számunkra a csarnok,
mivel Zalaegerszegen már 40 éve
létezik a cselgáncs – hangoztatta
Varga Zoltán edzõ. – Amikor „albér-
letben” voltunk, az edzéseknél min-
dig gondot okozott, hogy a foglalko-
zások elõtt ki kellett rakni a szõnye-
geket, a végén pedig össze kellett
szedni. Mindez az edzés idõt rövi-
dítette. Örök vágyunk volt, hogy sa-
ját termünk legyen. Álmunk két éve
valósult meg – összefogással, a
helyi önkormányzat, az országos
szövetség támogatásával és az
Emberi Erõforrások Minisztériumá-
nak segítségével.

– Mi változott a körülmények
javulásának köszönhetõen?
Többen kezdtek el cselgáncsoz-
ni, jobbak lettek az eredmények?

– Természetesen emelkedett a
létszám, a gyerekek sokkal szíve-
sebben jönnek cselgáncsozni jó
körülmények közé. A másik tény, a
dzsúdó továbbra is népszerû. A lé-
tesítményhelyzet változásával be-
indítottuk a minidzsúdó programot,
amelynek keretében testnevelési
órákon, szakkör formájában ismer-
kednek a gyerekek a sportággal. A
Magyar Judo Szövetség erre a fel-
adatra testnevelõ tanárokat kép-
zett ki. Nyolc iskolában vagyunk je-
len programunkkal. Ha ott a gyere-
kek közül valaki kedvet kap a
sportághoz, klubunk keretében
versenyszerûen jdzsúdózhat to-
vább, mivel már mindennap van
edzés Egerszegen.

Nagysolymosi Sándor, aki már
letette névjegyét a sportágban,
Egerszegre kerülve bekapcsoló-
dott a munkába: 

– Évrõl évre fejlõdünk, tavaly
már országos bajnokságon öt ér-
met szereztünk – mondja. – Idén
szeretnénk még többet. A diák-
olimpián is öt érmet szereztünk.
Bízom benne, itt is folytatjuk a ha-
gyományt. Idén május 19-én az A
és B korosztályban mi rendezzük
meg az országos diákolimpia dön-
tõjét Egerszegen. 

– Harmadik éve már több jelen-
tõs versenyt rendezünk. Két
regionálisat, két országost, még-
pedig közmegelégedésre – vette
vissza a szót Varga Zoltán. – A fel-
nõtt csb rendezési jogát harmadik
éve nyerjük el. A sportág magyar

élversenyzõi látogatnak el ilyenkor
hozzánk.

– A versenyrendezés egyfajta
bevételt is jelent a klubnak,
vagy csak dicsõséget?

– Örülünk, ha nullszaldósra ki-
hozzuk, de a fiataloknak is szeret-
nénk példaképeket állítani – véle-
kedett Nagysolymosi Sándor. – A
csb rendezését már harmadszor
kapjuk meg, ami amellett, hogy
szakmai elismerés, komoly rang-
gal is bír. A diákolimpiák megren-
dezése is jelentõs feladatot jelent
számunkra. A klubból is többen in-
dulnak, a gyerekek számára
pluszmotivációt jelent, hogy hazai
környezetben versenyezhetnek.

– A klubnak lehet valamikor
komoly felnõtt versenyzõje?

– Nem hiszem, hogy ez mosta-
nában elõfordulna, ehhez nem
adottak a feltételek. Mi utánpótlás-
nevelõ egyesület vagyunk –
hangoztatta teljes összhangban a
két edzõ.

A SAJÁT LÉTESÍTMÉNY NAGY ELÕNY
TOVÁBBRA IS AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSE A CÉL
Jó két éve készült el a Zalaegerszegi Judo SE csarnoka az

Apáczai ÁMK-ban, ami nagy elõrelépést jelentett a klub életében,
sokat  javultak az egyesület lehetõségei. Elképzeléseikrõl Varga
Zoltán és Nagysolymosi Sándor edzõket kérdeztük.

Varga Zoltán Nagysolymosi Sándor

– Messzirõl érkezett Zala-
egerszegre.

– Kisterenyén gimnazistaként
játszottam a megyei bajnokság-
ban, akkori tanárom egy jó kis csa-
patot hozott össze. Onnan az egri
tanárképzõ fõiskolára vezetett az
utam, az NB II-ben szerepeltem.
Szélsõként játszottam. A fõiskola
után még tanítottam a környéken
és oktattam a kézilabdát. Aztán el-
kerültem Zánkára, ott sporttal és
turisztikával foglalkoztam. Ott is-
merkedtem meg a feleségemmel,
az õ révén kerültem Zalába – em-
lékezett a kezdetre Fenyvesi Jó-
zsef. 

– A zalai kézilabdaéletbe is
gyorsan bekapcsolódott...

– Pókaszepetkre kerültem, na-
gyon jól éreztem magam. Aztán
hívtak Egerszegre, ha nehezen is,
de váltottam. A Dózsa-iskolában
fiúkkal foglalkoztam. A szomszéd-
vár csapata az Ady volt, ott Bánki
József irányította a kézilabdát, õ a
lányokat oktatta. Nagyon jó bará-
tok lettünk. Többször is országos
döntõbe jutottunk, és jó eredmé-
nyeket értünk el. 

– Hogyan került kapcsolatba
a versenyszerû kézilabdával?

– Megkerestek a Zakó SE-tõl,
ahol eleinte az utánpótlás terüle-
tén dolgoztam. Aztán egy szép
napon felkeresett Pass Sándor a
Caolától.  Hátulról megfogta a ru-
hámat és közölte velem, holnaptól
te vagy a Caola edzõje. Újoncként
az NB II-ben negyedikek lettünk.
A következõ évben ötödikek, le is
akartam mondani. A klub elnöke
hatott a lelkemre, maradtam. A
harmadik évben megnyertük az
NB II-t. Emlékszem, Tatán sza-
badtéri pályán 12-12-õt játszot-
tunk,  nekünk a döntetlen is elég
volt a feljutáshoz. Ezután közöl-
tem a vezetéssel, hogy elég volt,
„lemegyek” az ifikhez. Fárasztó
három év volt mögöttem. Az NB I
B-ben Tóth István irányította a

csapatot. Nem sokáig maradtam
azonban felnõttek nélkül, Kustor
József invitálására a Katona SE-
hez kerültem. Késõbb következett
a Z. Dózsa férficsapata, ahol az
ifikbõl többen késõbb az NB I-ben
is szerepeltek. A rendszerváltás
felé haladva azonban ezek a csa-
patok kezdtek „gyengülni”. Ennek
ellenére több olyan játékos is
megfordult a kezem alatt, aki ké-
sõbb NB I-ben szerepelt.  Három
év után Horváth József segítõje-
ként visszakerültem a Caolához,
mellette dolgoztam az ifiknél és a
serdülõknél is.  A lányokkal három
bajnokságban szerepeltünk, nagy
megterhelés volt a lányoknak, de
bírták. Ekkor került csapatomhoz
Tóth Tímea Zalaszentgrótról, Ber-
ta Melinda, aki szintén szép kar-
riert futott be, a Ferencvárosnál is
játszott, hogy csak pár nevet em-
lítsek. 

– Eredményes szereplések
után jöttek az egerszegi gazda-
sági változások, gyárbezárá-
sok...

– Pénz mindenhez kell, a sport-
hoz is. Amikor Egerszegen meg-
szûnt a Caola, vártható volt a kézi-
labda sportág összeomlása is. A

férfiaknál a laktanyák megszûnése
jelentette a véget.

– Ma is dolgozik, mindene  a
kézilabda…

– Csodálatos játék. Tamás Ta-
más igyekezte újraszervezni a já-
tékot, dolgoztam nála az
Egerszegi KK-nál. Küzdenek az

NB II-ben a nõk, minden dicsére-
tem az övék, de már másak a kö-
rülmények.

– Elkerült a Páterdombi LSC-
hez, mi motiválja?

– A Göcsej SE megszûnését
követõen kerültünk az LSC-hez.
Amikor egy edzésre megyek, felte-
szem magamnak a kérdést: kell ez
nekem? Az edzésrõl azonban fel-
töltõdve jövök haza. A válasz vé-
gül nem lehet más: igen. Nagyon
jó kis társaság jött össze. 

– Ezek után nem csoda,
hogy több évtizedes munkája
után nagy ünneplést csaptak
önnek.

– Felejthetetlen volt számomra.
Ráadásul olyan volt az egész, mint
egy idõutazás, egykori játékosaim
mellett a maiak is ott voltak, de ez
elmondható a vezetõkrõl is. Nagy-
képûség nélkül állíthatom, a té-
nyek mutatják, szeretett engem a
kézilabdás közeg. Fontos volt a
szakmai tudás, de számomra iga-
zai feladat a csapatépítés volt. El-
érni, hogy játékos, vezetõ egy
irányba húzzon, mert akkor van
eredmény. Minden rezdülésre oda
kell figyelni. Talán ebben rejlettek
a sikereim. 

MINDENE A KÉZILABDA
MÉG MINDIG FELTÖLTÕDVE JÖN HAZA AZ EDZÉSRÕL

Nemrég ünnepelte 70. születésnapját Fenyvesi József testne-
velõ, kézilabdaedzõ. A jeles szakember edzõi pályafutása során
futott fel az egerszegi kézilabda egykori nagycsapata, a már rég-
óta megszûnt a Caola SE, amely az NB I-ben is szerepelt.  Régóta
nyugdíjas, de ma is aktív és dolgozik. Jelenlegi és volt játékosai,
de az egerszegi kézilabda többi szereplõje, edzõk, játékvezetõk is
köszöntötték a jeles évfordulón.

Kõszegen rendezték meg a
diák I. és diák II. korosztály te-
rületi szabadfogású birkózó
egyéni bajnokságát, amelyen
132-en indultak.

A versenyen népes csapattal
képviseltette magát a Zalaeger-
szegi Birkózó SE. A klub fiataljai
rengeteg érmet szereztek, és vala-
mennyien bejutottak az országos
döntõbe. A diák I. fináléját Soltvad-
kerten, a diák II. döntõjét pedig
Szentesen rendezik meg.

Eredmények. Diák I. (2005–
2006). 29 kg: 3. Baranyai Roland.
32 kg: 1. Baranyai Adolf. 35 kg: 1.
Cséri Csenger, 3. Henczi Marcell.
38 kg: 1. Henczi Benjámin, 2.
Gyarmati Balázs. 46 kg: 2. Mészá-
ros Ágoston, 3. Varga Zalán. 58
kg: 2. Peszleg Gábor. 69 kg: 2.
Babati Noel.

Diák II. (2007–2008). 29 kg: 2.
Baranyai Richárd, 5. Rékli Hunor.
35 kg: 3. Henczi Marcell. 38 kg: 1.
Henczi Benjámin, 2. Kerti Attila. 42
kg: 2. Ruzics Milán. 46 kg: 1. Var-
ga Zalán. 50 kg: 2. Lendvai Miklós.

Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe-
renc, Gerencsér Zoltán, Geren-
csér Roland.

ÉREMESÕ ÉS TOVÁBBJUTÁS

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Balatoni Vasas–ZTE ZÁÉV 3:3 (2314-2273)

Magyar Kupa nõi tekemérkõzés, Siófok. 
Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC 0-0

NB II-es férfi labdarúgó-mérkõzés, Nyíregyháza.
Sopron–ZTE FC 1-3 (0-2)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Sopron.
Videoton II.–Tarr Andráshida SC 1-1 (0-0)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Székesfehérvár.
Egerszegi KK–Bajnok DSE Nemesvámos 27-37 (15-19)

NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

KÉTSZÁZ ATLÉTA
A SZEZONNYITÓN

A sokéves hagyományoknak
megfelelõen az idei szabadtéri
atlétikai versenyszezont is az
Euro Geo Kupa – Németh Ist-
ván-emlékversennyel indította
pénteken a megyeszékhelyi
Zalaszám-ZAC. 

A versenyre öt dunántúli me-
gyébõl érkeztek sportolók, 200
versenyzõ nevezett összesen, ki-
lenc egyesület képviseletében.

A viadal legeredményesebb
egyesületének járó fõdíjat, az Euro
Geo Kupát, a házigazda Zala-
szám-ZAC együttese nyerte el. A
Németh István emlékére felaján-
lott különdíjat Nagy Pálma, a Zala-
szám-ZAC sprintere vihette haza,
teljesítménye 100 m-en 12,2 mp
volt. A férfiaknál Boda Boldizsár
(Haladás) a 300 m-en elért 33,9
mp-es eredményével volt a leg-
eredményesebb.

ELADÓ! Belvárosi, 56 m2-es,

felújított, gázas lakás, azonnali

beköltözési lehetõséggel. Érdek-

lõdni a 06-30/719-0088-as tele-

fonszámon lehet.
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