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Az érdekes és a további kuta-
tások szempontjából értékes ira-
tokról, valamint azok adományo-
zóiról dr. Kulcsár Bálint levéltáros
számolt be a közelmúltban az in-
tézmény év eleji sajtótájékoztató-
ján. Mint mondta: a levéltár egyik
fontos feladata a gyûjtõmunka,
melynek részeként gyakran kap-
nak magánszemélyektõl iratokat.
Ezek a dokumentumok adásvétel,
letét, vagy ajándékozás jogcímén
kerülnek hozzájuk. Számukra a
legelõnyösebb az utóbbi variáció:
2022-ben tizenkét alkalommal
vettek át iratokat magánszemé-
lyektõl. Az adományok között a
17. század elsõ felétõl kezdve
egészen az 1990-es rendszervál-
tozásig szerepelnek dokumentu-
mok. Az ajándékozók személyi
vagy kisebb családi hagyatékból
származó iratanyagokat adtak át
a levéltárnak, változatos témák-
ban.

Mint elhangzott, manapság fõ-
leg a 20. századból, sõt, annak
második felébõl érkeznek be ira-
tok, hiszen már ez az idõszak is
történelemnek számít. Ritkaság-
számba megy, ha 19. századi,
vagy annál régebbi dokumentu-
mokat kapnak. Ennek oka az,
hogy a régi iratok többsége már
vagy bekerült a közgyûjtemények-
be, vagy megsemmisült. Ezért is
örültek annak, hogy tavaly két 17.
századi anyag is érkezett egy-egy
családi iratgyûjteménnyel.

Az adományokat – egy miniki-
állítás keretében – két egységre
(tárlóra) osztotta a levéltáros. Az
iratok egyik fele amolyan „vegyes”
családi és személyi anyag. Ezek
közül többek között kiemelte a
Szántó Imre alsópáhoki születésû
történész gyûjteményét. Ebben ta-
lálták meg ugyanis az egyik 17.
századi iratot, mégpedig a török
fogságot megjárt Nemes György
záloglevelét. Az egykori fogoly
azoknak a rokonainak adta zálogul
földjeit, akik a váltságdíj kifizetésé-
vel segítettek neki a szabadulás-
ban. Szintén az elsõ tárló anyagai
között találhatók a zalaegerszegi
Schlemmer család (köztük dr.
Schlemmer József fõorvos) iratai,
melyek Megyeri Anna nyugalma-
zott muzeológus közvetítésével
kerültek a levéltárba.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A részletekrõl, a tervezett prog-
ramokról Szûcs Istvánnal, a Griff
Bábszínház igazgatójával egyez-
tettem. A bábszínház 23 millió fo-
rint pályázati támogatást nyert el
erre a célra – tájékoztatott Face-
book-bejegyzésében Balaicz Zol-
tán polgármester.

Mint fogalmazott, április 21-én
és május 5-én a színházban, má-
jus 27-én, június 3-án és június
10-én a Dísz téren lesznek elõ-
adások, majd június 16–17–18-án
háromnapos gyermekfesztivált tar-
tunk a Vizslaparkban.

A gyermek a jövõ közösségei-
nek alapja. Zalaegerszeg jövõjét
azok a gyerekek és az õ gyerme-
keik fogják alakítani, akik most és
nemrég születtek meg. Ezért újít-
juk fel az önkormányzathoz tarto-
zó bölcsõdéket, óvodákat, játszó-
tereket, ezért mûködtetjük a báb-
színházat, ezért szervezünk gye-
reknapot és ezt a fesztivált, és
ezért tervezzük hosszabb távon
egy játszócsarnok kialakítását is.

Az elmúlt években sok szülõvel
beszélgettem, akik elmondták: na-

gyon jó, hogy van a városban 83
közterületi (tehát nem bölcsõde,
óvoda, vagy iskola területén lévõ)
játszótér, valamint a Bóbita és
most már az Alsóerdei Sport- és
Élménypark nagy játszóparkja is,
de abban a pillanatban, hogy meg-
ered az esõ vagy beköszönt a tél
és a hideg, ezeket már nem na-
gyon tudják használni a gyerme-
kek. A családoktól érkezett a ja-
vaslat, hogy szükség lenne Zala-
egerszegen is egy esõben is,
rossz idõben is, télen is használ-
ható zárt játszócsarnok kialakítá-
sára a gyermekek számára – fo-
galmazott a polgármester.
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A helyi érték

A GYERMEK A JÖVÕ
NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI OLIMPIA ZALAEGERSZEGEN

A család a bölcsõ, a gyermek a jövõ! Sokunk örömére Zala-
egerszeg is az egyik helyszíne lesz a 10. Nemzetközi Színházi
Olimpiának, amelyre 2023-ban 35 ország 200 társulata érkezik
Magyarországra.
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Elõbb a múzeumépület felújítá-
sa, majd a koronavírus és a hábo-
rús helyzet okozott problémákat. A
gazdasági nehézségek és meg-
szorítások ellenére azonban elké-
szült az ez évi teljes programterv.
A múzeumba, a skanzenbe és a
Mindszentyneumba is sokszínû kí-
nálattal várják az érdeklõdõket, le-
gyen szó fiatalokról, vagy az idõ-
sebb korosztályról. Az igazgató
hozzátette: ebben az évben négy
idõszaki tárlattal várják a látogató-
kat a múzeumépületbe. Tavasszal
Zoób Kati divattervezõ retrospek-
tív kiállítása, szeptemberben egy
krosnói mûvész, Miroslaw Rymar
grafikai-és plakátkiállítása lesz lát-
ható. Októberben pedig Nõi sor-
sok címmel a múzeum saját törté-
neti és néprajzi anyagából állíta-

nak össze a kollégák egy váloga-
tást az idõszaki kiállítótérbe.

Megrendezik többek között a
régészet napját, a Szent Iván-éji
mulatságot, a Göcseji Múzeum
napját, a hagyományos nyári tábo-
rokat, emellett több tematikus tár-
latvezetést is szerveznek. Az idei
év kiadványokban is gazdag lesz:
megjelenik a Zalai Múzeum soro-
zat új száma, valamint dr. Vándor
László nyugalmazott régész és
Megyeri Anna nyugalmazott mu-
zeológus is új kiadványokkal ké-
szül. Folytatódik továbbá a Mú-
zeumi esték elõadás-sorozat is.
Újításként pedig egy helytörténeti
táborba várják a gyerekeket.

Varju András, a Göcseji Falu-
múzeum osztályvezetõje a skan-
zen idei programjaival kapcsolat-
ban elmondta: március 25-én, gyü-
mölcsoltó Boldogasszony napja al-

kalmából nyit ki a falumúzeum. E
program idén a Kikeleti forgatag cí-
met kapta. Többek között Kovács
Gyula gyümölcsész tart elõadást.
Áprilisban tojáskeresõ futás, má-
jusban Göcsej ízei címmel gasztro-
nómiai rendezvény, júliusban pedig
az Egerszeg búcsú várja a látoga-
tókat. Augusztus 20-a alkalmából
pedig megrendezik a falumúzeum
napját. A világban zajló esemé-
nyekre reagálva a skanzen ebben
az évben „A nyugalom szigete” jel-
mondat alatt hirdeti eseményeit.
Szeretnék, ha a látogatók valóban
elengednék problémáikat arra a
pár órára, míg a falumúzeumban
vannak, hogy örömmel, felfrissülve
térhessenek haza.

Február az „Emlékezés hónap-
ja” lesz a Mindszentyneum számá-
ra. Csengei Ágota tagintézmény-
vezetõ arról tájékoztatott, hogy
csatlakoznak a kommunizmus áldo-
zatainak országos emléknapjához
(február 25.). Rendhagyó történe-
lemórával, tárlatvezetéssel és kiállí-
tással is készülnek. Február 15-én
„Magyar gulag – táborvilág Magyar-

országon 1945–1953” címmel egy
szabadtéri kiállítás nyílik, melyet dr.
Bank Barbara, a Nemzeti Emléke-
zet Bizottságának tagja nyit meg.
Február 25-én pedig Bors-Bulbuk
Zsuzsanna kurátor tart tárlatveze-
tést a látogatóközpont Egyházüldö-
zés a kommunista diktatúra alatt cí-
mû kiállításában. Ugyanaznap dél-
után ingyenes filmvetítés (Az örök
tél), majd gyertyagyújtás várja az
emlékezni vágyókat.

A részletes programok az
egyes tagintézmények weboldalán
és Facebook-oldalán érhetõk el.

TÁRLATVEZETÉSEK, ELÕADÁSOK, KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK
TÁJÉKOZTATÓ A MÚZEUM, A SKANZEN ÉS A MINDSZENTYNEUM PROGRAMJAIRÓL

Hat év után teljes évi programot állíthatott össze a Göcseji Mú-
zeum és a Göcseji Falumúzeum – fogalmazott dr. Kostyál László
igazgató, az idei rendezvényeket ismertetõ sajtótájékoztatón. Az
eseményen részt vett Velkey Péter kulturális fõtanácsadó és Hor-
váth Gábor, a polgármesteri kabinet osztályvezetõ-helyettese.

A TÖRÖK KORTÓL
EGY SZAMIZDATÜGYIG
MAGÁNSZEMÉLYEK IRATADOMÁNYAI

Dr. Kulcsár Bálint a 19. századi obsitlevéllel.

Török korból származó iratokkal, obsitlevéllel, második világ-
háború idején készült fotókkal, valamint különleges családi doku-
mentumokkal gyarapodott többek között a Magyar Nemzeti Le-
véltár Zala Vármegyei Levéltárának állománya a tavalyi évben.



Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Kiválósági Ösztöndíjakat adott
át a Pannon Egyetem Zalaeger-
szegi Egyetemi Központ. A
2022/2023-as tanévre vonatko-
zóan benyújtott pályázatok alap-
ján hét, a gazdálkodási karon ta-
nuló illetve már végzett hallgató-
juk érdemelte ki az elismerést.
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Nemcsak tanulmányi eredmé-
nyeikben jeleskedtek, de vették a
fáradságot, hogy tudományos terü-
leteken is kipróbálják magukat,
gratulált a hallgatóknak dr. Németh
István, a Pannon Egyetem straté-
giai rektorhelyettese, a Zalaeger-
szegi Egyetemi Központ fõigazga-
tója. A Magyar Nemzeti Bank által
2016-ban életre hívott Kiválósági
Ösztöndíjprogramra benyújtott pá-
lyázatok értékelésében ugyanis 50
százalékban a tanulmányi ered-
ményt, negyven százalékban a tu-
dományos és szakmai tevékeny-
séget, valamint tíz százalékban a
közéleti, közösségi tevékenységet
veszik figyelembe. 

A díjazott hallgatók átlagon fe-
lüli teljesítményét méltatta hozzá-

szólásában dr. Palányi Ildikó. Mint
mondta, ismerõs arcokat lát. Õk
azok, akikkel többet találkoztak tu-
dományos diákköri konferenciá-
kon, versenyeken, amelyeken
szervezõkészségükrõl is tanúbi-
zonyságot adtak. A Gazdálkodási
Kar Zalaegerszeg megbízott dé-
kánja, tanszékvezetõje kiemelte,
hogy az elmúlt két és fél évben 25
hallgatójuk nyerte el a MNB Kivá-
lósági Ösztöndíjat. 

Vizi Tímea a pénzügy és
számvitel szakon végzett nemré-
giben, és már két éve a Magyar
Közgazdasági Társaság Zala-
egerszegi Ifjúsági Szervezetének
elnöke. Elmondta, két tudomá-
nyos diákköri munkával érdemel-
te ki az elismerést. Az egyik dol-
gozatának témája a bankok tu-
dásmegosztó szerepe a vállalko-
zások pénzügyi kultúrájának fej-
lesztésében volt. A másik a
LOHAS-modell és a Z generáció
kapcsolatáról szólt, amelyben a
fenntartható fogyasztás és a kör-
nyezettudatosság összefüggései-
rõl értekezett. Tavaly két orszá-
gos szakmai versenyen (Diák Me-
nedzsment Bajnokság, ALTEO
Energy Challenge) csapatával
bejutottak az elsõ tízbe, a nyolca-
dik illetve az ötödik helyezést ki-
érdemelve. 

A gazdálkodási kar hét kiváló-
sági ösztöndíjasa: Bazsó Máté
(gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szak), Csikós Fanni
(gazdálkodási és menedzsment
alapképzési szak), Dömötör Dori-
na (gazdálkodási és menedzs-
ment alapképzési szak) Farkas
Flóra (pénzügy és számvitel alap-
képzési szak), Lazariuc Iván
(pénzügy és számvitel alapképzé-
si szak), Vida Kata (gazdálkodási
és menedzsment alapképzési
szak) és Vizi Tímea (pénzügy és
számvitel alapképzési szak).
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A Budai-völgy utca egyike an-
nak a 91 helyszínnek, amelynek
rekonstrukcióját a Kovács Károly
Városépítõ Programból finanszí-
rozzák, mondta Balaicz Zoltán pol-
gármester.   Kiemelte, a program
valamennyi településrészre kiter-
jedõ igényeket foglal magában, és
alkot egy komplex rendszert utak-
ra, járdákra, parkolókra kiterje-
dõen. Ezenfelül az önkormányzat
cégeinek eszközfejlesztése és te-
lephelyeinek felújítása is szerepel
benne. Zalaegerszeg elsõ polgár-
mesterérõl elnevezett Kovács Ká-
roly Városépítõ Program jól halad,
megvalósítása felénél tartanak, je-
gyezte meg a polgármester.

Az itt élõktõl több jelzés érkezett

a vízelvezetés, a gyorshajtás, vala-
mint a keskeny úttest miatt, amely
nagyban gátolta, hogy két szembe-
jövõ autó elférjen egymás mellett,
mondta Szilasi Gábor, a térség ön-
kormányzati képviselõje. A problé-
mák orvosolására 2020-ban fekvõ-
rendõrt telepítettek, 2022-ben pe-
dig elvégezték a több elembõl álló
rekonstrukciót. A Budai-völgy útról

nyíló mintegy 80 méter hosszúsá-
gú, zsákutca jellegû szakaszt újra-
aszfaltozták, a csapadékvizek el-
vezetése érdekében K szegélyt
építettek be. A Budai-völgy utca

déli oldalán kiemelt szegélyt építet-
tek be mintegy 165 méter hosszú-
ságban. A gépjármûvek könnyebb
kerülésére két kitérõt létesítettek,
illetve betonba rakott terméskõ ív-
korrekciót építettek mintegy 44
méteren. Az úttestet 95 méteren
aszfaltozták le teljes szélesség-
ben. A kivitelezést a Szabadics Zrt.
és Horváth-Ép Kft. alkotta konzor-
cium végezte.  A bruttó 35,5 millió
forintos költséget a Kovács Károly
Városépítõ Programból biztosította
az önkormányzat, amely saját erõt
is bevállalt. Közel 6 millió forintot

költött a szalagkorlátra, valamint az
utólagos támfalépítésre az íves
szakaszon, ami az útburkolat alá-
mosódása, a rézsû megsüllyedése
miatt vált szükségessé.
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BUDAPESTI
TÁRGYALÁSOK

Balaicz Zoltán polgármester
az elmúlt héten több tárgyalást
is lebonyolított Budapesten.

Találkozott dr. Tuzson Bencé-
vel, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
kormányzati államtitkárával, akivel
áttekintették azokat az új lehetõsé-
geket, pályázatokat, programokat,
rendezvényeket, amelyek kor-
mányzati támogatással hozzájá-
rulhatnak Zalaegerszeg ismertsé-
gének további növeléséhez.

Dr. Schmidt Ádám sportért fele-
lõs államtitkárral a megbeszélés
során több fontos témát is érintet-
tek. Így a július elején megrende-
zésre kerülõ Restart sportfesztivált
és a kormány támogatásával nyit-
va tartó uszoda helyzetét. Ez utób-
bi mûködése fontos a város életé-
ben, hiszen hetente 1600 gyermek
részesül úszásoktatásban. Cél,
hogy 10 éves korig minden gyer-
mek megtanuljon úszni.

TÁMFALLAL, ÍVKORREKCIÓKKAL
REKONSTRUKCIÓ A BUDAI-VÖLGY UTCÁBAN

Elkészült a Budai-völgy utca alsó szakaszának felújítása. A ki-
vitelezés során több út korrekciót valósítottak meg annak érdeké-
ben, hogy a gépjármûvek könnyebben tudjanak közlekedni a me-
redek domboldalon.

Szilasi Gábor és Balaicz Zoltán
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Bali Zoltán alpolgármester, az
egyesület elnöke elmondta, hogy
szervezetük egy sikeres pályázat-
nak köszönhetõen valósította meg
az ültetést, amit a Városi Civil Alap
írt ki Civil közösségi tevékenysé-
gek és feltételeinek támogatása
címen. Emlékeztetett arra, hogy a
város 2019-ben hirdette meg faül-
tetési programját, amelyhez a civil
szervezetek mellett vállalkozások
is csatlakoztak. Körzetében, a
Gárdonyi Géza utcában az Inter-
Tefu Kft. telepített egy rövidebb fa-

sort oszlopos japán díszcseresz-
nyébõl. Kiemelte, az egységes ut-
cakép érdekében egészen a Mi-
kes Kelemen utcáig ültetnek még
ilyen díszfákat a Jókai utcában. A
korábbi fasor idõs fáiból pedig
igyekeznek annyit megtartani,
amennyit csak lehet. 

Nem hagyott alább a vállalko-
zások kedve, idén is több helyszí-
nen ültetnek majd fákat. Az új terv,
hogy 2024-ig tízezer facsemete dí-
szítse a város köztereit, utcáit,
parkjait, egyre elérhetõbbnek tû-
nik, tette hozzá Balaicz Zoltán pol-
gármester.

FAÜLTETÉS A JÓKAI UTCÁBAN
JAPÁN DÍSZCSERESZNYÉVEL TESZIK EGYEDIVÉ

Balaicz Zoltán és Bali Zoltán

A Zalaegerszeg Barátai Egyesület is csatlakozott a város faül-
tetési programjához: 34 oszlopos japán díszcseresznyét ültettek
el a Jókai Mór utcában a Virág Benedek, a Borbély György és a
Rákóczi Ferenc utcák által határolt szakaszon.   

A napirenden szerepel a Fiatal
Családok Otthonáról szóló önkor-
mányzati rendelet újraalkotása, a
helyi iparûzési adóról szóló, a közte-
metõkrõl és a temetkezés rendjérõl
szóló rendelet módosítása. Dönte-
nek a Deák Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár igazgatói munkakörére

kiírt pályázatról, a környezetvédelmi
alap idei évi felhasználásáról.

Fontos napirendként szerepel
Zalaegerszeg helyi autóbusz-me-
netrendjének megújítása, a díjté-
telek felülvizsgálata, a Volánbusz
Zrt.-vel kötött közszolgáltatási
szerzõdés módosítása.

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES
Az idei év elsõ képviselõ-testületi ülését tartja február 15-én a

város önkormányzata. A közgyûlés ekkor fogadja el a 2023. évi
költségvetést.

KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJ A KIVÁLÓKNAK
ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ A ZALAEGERSZEGI EGYETEMI KÖZPONTBAN



A szülõk egy része hazavitte a
gyerkeket, hiszen reggel óta a
szabadban kellett várakozniuk. In-
formációink szerint az Ady-iskolá-
sok számára késõbb kinyitották a
Városi Hangverseny- és Kiállító-
termet.

Balaicz Zoltán polgármester
Facebook-oldalán reagált az ese-
ményre. Mint írta: Zalaegerszegen
ma reggel 7 állami fenntartású is-
kola kapott bombamerénylettel fe-
nyegetõzõ e-mailt (Ady, Csány,

Dózsa, Ganz, Kölcsey, Petõfi, Zrí-
nyi). Az önkormányzati fenntartá-
sú bölcsõdékbe és óvodákba nem
érkezett ilyen tartalmú üzenet. Az
elõírásnak megfelelõen az érintett
iskolákat a tanárok kiürítették, az
épületeket a rendõrség nagy erõk-
kel kivonuló szakemberei átvizs-
gálták, bombát – ahogy várható
volt – sehol nem találtak.

„Mélységesen elítéljük az ilyen
fenyegetõzést, hiszen a gyerme-
kek, a családok, a pedagógusok

körében egyrészt félelmet kelt,
másrészt tönkre tesz egy teljes ok-
tatási napot. Reméljük, hogy sike-
rül felderíteni az elkövetõ szemé-
lyét, és példás büntetésben fog ré-
szesülni” – fogalmazott.

A rendõrség a zaol.hu portál
kérdésére az alábbi választ adta:
A Zala Vármegyei Rendõr-fõkapi-
tányság Tevékenységirányítási
Központjába 2023. február 7-én 8
óra 21 perckor érkezett bejelentés
arról, hogy a Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum e-mail-üzenetet
kapott, hogy hét oktatási intéz-
ményben bomba van. A rendõrök
azonnal az érintett helyszínekre
vonultak. Az átvizsgálás során
robbanószerkezetet nem találtak.

A Zalaegerszegi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztálya közve-
széllyel fenyegetés bûntett elköve-
tésének gyanúja miatt ismeretlen
elkövetõvel szemben nyomozást
indított.

3Aktuális

NEM TALÁLTAK BOMBÁT
HÉT OKTATÁSI INTÉZMÉNYT FENYEGETTEK

Az elmúlt héten, kedden a Zrínyi-, Kölcsey-, Ady-, Csány-, Dó-
zsa-, Ganz-, Petõfi-iskola bombával fenyegetõ e-mailt kapott. Az
intézményeket kiürítették, az épületeket átvizsgálták. 

– pet –

A szakember a napokban a za-
laegerszegi MCC központjában
tartott elõadást fiataloknak Vidéki
„idill”? – regionális és nemzetközi
építészeti trendek cím-
mel. Az elõadó szerint
napjaink globalizálódó
világában mind jobban
felértékelõdnek a loka-
litás szempontjai; az
építészetben ez a regio-
nális formák hangsúlyo-
sabb megismerését,
használatát jelenti. Sze-
rinte szükség van egy-
fajta „szellemi regiona-
lizmusra” ahhoz, hogy
harmonikus helyi építé-
szet jöjjön létre. Annál is inkább,
mert úgy látja, hogy az elmúlt száz
év „egyénieskedõ”, letisztultságra
törekvõ modernizmusa kifulladt,
és a külföldi divatot másoló építé-
szet sem járható út, hiába terjedt
el ez a rendszerváltozás óta.

Õ építészként a közösségben,
valamint a folytatható hagyomány-
ban szeret gondolkodni. Oktató-

ként és az Országépítõ weboldal
felelõs szerkesztõjeként pedig az
a törekvése, hogy ne csak a szak-
mával beszéljen, hanem hogy
hasznos ismereteket adjon át lai-
kusoknak is. A cél az, hogy minél

több embernek legyen szeme az
építészetre.

A gyökerekkel kapcsolatban
többek között elmondta: ezt leg-
jobban a háromosztatú parasztház
jeleníti meg. Tokaj-Hegyalján (ahol
tervezõként dolgozik), vagy a
Balaton-felvidéken, a Dél-Dunán-
túlon, de az Alföldön, Erdélyben,
sõt szerte a Kárpát-medencében

szinte mindenhol megtalálható ez
az épülettípus. Tisztaszoba, kony-
ha, kamra. A bent és kint világát is
megjeleníti a háromosztatúság;
ahol a „köztes lét” a tornác. Némi
transzcendens gondolatiságot is
beleszõve: középen lakik az em-
ber, alatta a pince, fent pedig a
padlás található, vagyis a hármas
tagolódás ebben a földi és égi ösz-
szeköttetésben is megfigyelhetõ.

Példaként említette
Kós Károly építész al-
kotásait, aki a keleti,
nyugati és északi épí-
tett örökséget alapul vé-
ve alkotta meg saját stí-
lusát. Ezenkívül Ham-
vas Béla író filozófiája
és Makovecz Imre épí-
tész „organikus” szelle-
misége hat leginkább
Erhardt Gáborra. Mind-
ketten a regionális és
lokális értékek mentén

alkottak nagyot, nem felejtve a
Kárpát-medencei örökséget. Ma-
kovecz a szocializmus (vagyis a
panelek és kockaházak) idõszaká-
ban képviselte épületeivel a fent
említett hagyományt. Az elõadó
szerint ma is van esély arra, hogy
kövessük ezt a példát, és hogy
„visszatanuljuk” elõdeink szemlé-
letét, építészeti stílusát.

MI LEHET AZ ÉPÍTÉSZET JÖVÕJE?
IGAZODÁS A KÁRPÁT-MEDENCEI GYÖKEREKHEZ

A regionális és lokális értékekre és az organikus építészet jö-
võbeni lehetõségeire hívta fel a figyelmet Erhardt Gábor Pro
Architectura és Ybl-díjas építész, a Mathias Corvinus Collegium
(MCC) Építészet és Emlékezet Mûhelyének vezetõje.

Erhardt Gábor

– Antal Lívia –

Kósi Zsolt tûzoltó hadnagy, a
katasztrófavédelmi igazgatóság
szóvivõje foglalta össze a hétvégi
eseményeket. Mint mondta, a hi-
vatásos valamint az önkéntes tûz-
oltók közel kétszáz helyszínen
számoltak fel káreseményt Zalá-
ban. A legtöbb feladatot – mintegy
180 esetben – szombaton adta a
vihar az egységeknek, akiket jel-
lemzõen kidõlt fákhoz, leszakadt
vezetékekhez és megrongálódott
épületekhez riasztottak. Aznap 69
hivatásos tûzoltó 20 jármûvel, 8
önkéntes tûzoltó egyesület 8 jár-
mûvel és 37 fõvel, továbbá 4 men-
tõcsoport 5 technikai eszközzel és
20 fõvel dolgozott. Gyakorlatilag
címrõl címre haladtak a viharos
szél okozta károk felszámolása
során. A legtöbb beavatkozás a
zalaegerszegi, illetve a keszthelyi
térségben várta a tûzoltókat, akik
közel nyolcvan helyszínen dolgoz-
tak, de rajtuk kívül a letenyei, a

lenti, a nagykanizsai, a zalakarosi
és a pacsai hivatásos, valamint a
zalaszentgróti önkormányzati tûz-
oltók is jócskán kivették részüket a
mentésbõl. 

Zalaegerszegen a viharos szél
egy társasház három kéményét
döntötte le a Göcseji úton, míg a
Berzsenyi Dániel utcában egy tíz-
emeletes társasház bádogfedésé-
ben okozott károkat. Hasonló mó-
don rongálta meg a szél egy Kini-
zsi Pál utcai, valamint egy Bartók
Béla úti épület tetõszerkezetét, és
több esetben családi házak tetõ-
cserepeit is elmozdította. A Köz-
társaság útján egy garázs ajtaját
tépte le a szél, és több közlekedé-
si csomópontban döntött ki fákat. 

Hévízen az uszoda tetõlemezeit
rongálta meg a vihar. Keszthelyen
egy élelmiszerüzlet tetejét bontotta
meg, a darabokat pedig az autókra
és a vásárlókra fújta. A Tapolcai
úton lévõ gyorsétterem tetejét is fel-
tépte a szél a Balaton-parti város-
ban, melynek több pontján parkoló

autókra dõltek fák. Söjtörön egy
autókereskedésben lévõ jármûve-
ket rongált meg egy kidõlt fa. Kis-
szigetnél és Surdnál egy-egy kidõlt
fának hajtott egy autó, a benne ülõk
nem sérültek meg. Zalakomárban a
templom tornyának lemezeit ron-
gálta meg, Murakeresztúron a mû-
velõdési ház tetõszerkezetét bon-
totta meg a szél. 

A február 4-i szombati vihar va-
sárnap és hétfõn szintén a zala-
egerszegi és keszthelyi tûzoltóknak
adott feladatot. Zalaegerszegen va-
sárnap a Tomori Pál és a Feketeri-
gó utcában, valamint az Alsóerdei
úton számolták fel a megsérült fá-
kat. Hétfõn egy méretes letört fa-
ágat távolítottak el egy telephelyen
a Wlassics Gyula utcában, amely a
közlekedést és napkollektorokat
veszélyeztette. A város hivatásos
tûzoltói a Petõfi-iskola tetejérõl és
egy Bíró Márton utcai társasházról
törött cserepeket szedtek le ma-
gasból mentõ segítségével.

Köszönet illeti az önkéntes tûz-
oltó egyesületeket és mentõszer-
vezeteket, akik szintén kivették ré-
szüket a munkából. Kiemelendõ
ugyancsak, hogy nem történt sze-
mélyi sérülés a rengeteg beavat-
kozás során, hangsúlyozta Kósi
Zsolt.

FÁKAT DÖNTÖTT KI, TETÕKET RONGÁLT
AZ ORKÁN EREJÛ SZÉL MIATT CÍMRÕL CÍMRE HALADTAK A TÛZOLTÓK

A vihar ledöntötte egy Göcseji úti társasház három kéményét.

(Fotó: Gömbös Norbert tûzoltó százados)

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság számára
minden bizonnyal emlékezetes marad február elsõ hétvégéje.
Több mint 300 jelzés érkezett mûveletirányító ügyeletére na-
gyobbrészt február 4-én, szombaton a tomboló viharos erejû szél
miatt, ami a zalaegerszegi, illetve a keszthelyi térségben adta a
legtöbb munkát a tûzoltóknak.
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– AL –

Hivatalvezetõk, polgármeste-
rek és vállalkozók vettek részt a
díszteremben tartott rendezvé-
nyen, amelyen a hazai geotermi-
kus energia térnyerését szolgáló
tervekrõl, intézkedésekrõl hall-
hattak. Mindenki számára fontos
kérdés ez, hiszen az orosz–ukrán
háborús konfliktus következtében
kialakult energiaválság nem csak
Európában, de hazánkban is sú-
lyosan érinti a háztartásokat, az
önkormányzatokat és a vállalko-
zásokat.

Gonda Bence, az SZTFH stra-
tégiai elnökhelyettese szerint ez
a helyzet felértékelte az olyan

megújuló erõforrásokat, mint a
geotermia, ami hosszú távon tud
kiszámítható és olcsó energiafor-
rásként mûködni. Mint mondta, a
hatóság célja, hogy március else-
jével életbe lépjen egy jogi keret-
rendszer a geotermikus energia
kutatásáról és felhasználásáról.
Ez azon túl, hogy biztosítja a
gyors és hatékony ügyintézést,
ösztönözni fogja azon projektek,
beruházások létrejöttét, amelyek
Magyarország energiafüggetlen-
ségét segítik elõ. Mint fogalma-
zott, amennyiben megvalósul a
geotermikus beruházási prog-
ram, akkor a geotermia aránya a
jelenlegi 6–8 százalékról 25–30
százalékra növekedhet az évti-

zed végére a magyar hõmixben.
Ez a lakosság szempontjából a
földgázalapú távhõmûvek részle-
ges vagy teljes kiváltását jelenti,
illetve a helyi termálvizes telepü-
lési fûtésrendszerek elterjeszté-
sét. 

Legnagyobb energiaforrás a
földhõ, amit soha nem tudunk tel-
jes mértékben kihasználni, de
mindenképp érdemes vele foglal-
kozni, emelte ki dr. Fancsik Ta-
más, a Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálat földtani igaz-
gatója. Elõadásában a termálvi-
zek hasznosításáról beszélt, hoz-
zátéve azt, hogy Zala kedvezõ
természetföldrajzi adottságokkal
rendelkezik e tekintetben. 

Nem árt idõként egy beteg-
ség, mert az erõsíti immunrend-
szerünket, mondta Bali Zoltán,
Zalaegerszeg alpolgármestere,
aki úgy vélte, a koronavírus-jár-

vány majd az energiaválság ke-
zelése is ilyen, ellenállóvá kell,
hogy tegye a településeket. Mint
fogalmazott, ebben fontos szerep
jut az alternatív megoldások al-
kalmazásának, mert ezek jelentik
a jövõt a gáz és az elektromos
áram kiváltásában Zalaegerszeg
önkormányzata számára is.

Az alpolgármester számokkal
támasztotta alá ennek szüksé-
gességét. Mint mondta, a közvi-
lágításra évente 1,9 millió kilo-
wattórát, a közintézmények –
mintegy 188 fogyasztási ponton –
további 2 millió kilowattórát hasz-
nálnak el. A gázfogyasztás közel
200 ezer köbméter évente,
amelyben nincsenek benne a vá-
rosi cégek által üzemeltetett na-
gyobb létesítmények, mint a
sportcsarnok, az uszoda és a
stadion. Az alpolgármester ki-
emelte, uniós és állami források-
ra számítanak, hiszen geotermia,
biomassza, napelem felhaszná-
lásából álló komplex rendszerben
gondolkodnak. Ennek érdekében
a 2023-as költségvetésbe már
betervezték azokat a kiadásokat,
amelyeket tanulmányokra fordí-
tanak a megvalósítás érdekében. 

KISZÁMÍTHATÓ ÉS OLCSÓ ERÕFORRÁS
ROADSHOW A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A geotermikus energia alkalmazásának elõnyeirõl, jogi hátteré-
rõl és földtani vonatkozásairól esett szó a Szabályozott Tevé-
kenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) országos rendezvény-
sorozatának elsõ, zalaegerszegi állomásán.

Az Európa-bajnoki négyes
döntõre készülõ magyar nõi
futsalválogatott a Zalakerámia
Sport- és Rendezvénycsarnok-
ban készült. A kontinenstorna
elõtt utolsó nemzetközi felké-
szülési mérkõzéseit Szlovénia
ellen vívta a Frank Tamás irá-
nyította együttes. 

A szerdai mérkõzésen már az
elsõ percben gólt szereztek a
hazaiak Horváth Viktória révén. A
folytatásban is a magyar csapat
irányított. A félidõ második felében
a szlovének is megmozgatták
néhányszor Torma Lillát a kapu-

ban, de gólt nem tudtak szerezni.
A fordulás után is a magyarok ját-
szottak fölényben, a vendégek
kontrákból veszélyeztettek. A 36.
percben Gruber Brigitta is betalált,
kialakítva a 2-0-ás végeredményt. 

A felek másnap a szlovéniai
Ljutomerben 2-2-es döntetlent
játszottak. 

A futsalválogatott március 17-tõl
Európa-bajnoki négyes döntõben
szerepel Debrecenben, ahol elõbb
Ukrajna ellen játszik a kontinenstor-
na elõdöntõjében, majd két nappal
késõbb a helyosztón lép pályára. A
másik elõdöntõben a spanyol és a
portugál együttes csap össze.

ZALAEGERSZEGEN KÉSZÜLT A NÕI FUTSALVÁLOGATOTT



– pánczélPetra –

A fõvárosban viszont új lehetõ-
ségeket és kapcsolatokat keres,
alkotói pályafutását igyekszik elõ-
relendíteni. Nemrég csatlakozott
egy budapesti, fõleg absztrakt kép-
zõmûvészekbõl álló egyesülethez,
melynek tagjaival immár másod-
szor vesz részt csoportos tárlaton.
A mostani bemutató különlegessé-
ge, hogy a békéért szólalnak fel az
alkotók. A galéria honlapján olvas-
ható ajánló szerint a mûvészek,
mint a kreatív társadalom tagjai, a
többi emberhez hasonlóan belefá-
radtak a minket körülvevõ helyzet-
be. A szomszédban dúló háborús
állapotokba éppúgy, mint a hétköz-
napi élet problémáiba. Mindezeket
a lelki rezdüléseket egy közös tár-
laton mutatják be a közönségnek.

A Ráday utcai Golden Duck ga-
léria „Art for peace” (Mûvészettel a
békéért) címû idõszaki kiállításán
nemcsak maguk a mûvek szerepel-
nek, hanem az egyes festmények
alapján készült pólóingek is. Nagy
Kálmán négy festményével vesz
részt a kiállításon, közölük kettõ (a
Párizs és a Léleklajtorja címû)
nemcsak a vásznon, hanem immár
pólóra nyomtatva is látható. A vá-
lasztás vélhetõen a festmények
kék és sárga színvilága miatt esett
erre a két mûre. A ruhadarabokat
meg is lehet vásárolni, a bevétel
pedig jótékony célokat szolgál –

mondta lapunknak az alkotó. Hoz-
zátette: annak különösen örül, hogy
az egyik legújabb alkotása, az „At-
lantisz” a galéria kirakatában foglal-
hat helyet.

A mûvész úgy érzi, hogy a fõvá-
rosi közeg összességében jó ha-
tással van rá, aktív idõszakát éli,
sok új festménye született az el-
múlt hónapokban. Sõt, újabban az
akril technikába is belekóstolt:
meglepõdve tapasztalta, hogy bár
még tanulni kell, de sokkal gyor-
sabb vele az alkotási folyamat. Így
elképzelhetõ, hogy a jövõben ezt a
technikát is alkalmazza majd. Izga-

tottan várja a tavaszt is, mert akkor
dõl el, hogy sikerül-e két képével
egy rangos londoni seregszemlére
eljutnia. Pályázott ugyanis egy
nemzetközi csoportos kiállításra,
melyen az elõzetes becslések sze-
rint harminc országból vesznek
részt alkotók, közel 500 festmény-
nyel. Nagy Kálmán a Hommage á
Handel és a Kikötõ címû mûveit
küldte el a „megmérettetésre”. Né-
hány hét múlva egy ottani szakmai
zsûri dönt arról, hogy kik mehetnek
nyáron a londoni kiállításra. 

Persze Zalaegerszegtõl sem
szeretne teljesen elszakadni, mert
az elmúlt évtizedek emlékei ide
kötik, és sok kedves ismerõse van
a városban. Ha hívják, továbbra is
szívesen jön kiállítani, vagy zenél-
ni, hiszen a festés mellett az utób-
bi mûvészeti ág a másik szívügye.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az adományok második egysé-

gét a Gyömörey család iratai jelen-
tik, melyek a bemutató során egy
külön tárlóban kaptak helyet. Kul-
csár Bálint a komplex és idõben is
széles spektrumot felölelõ anyag-
gal kapcsolatban elmondta: két
budapesti lakos adománya révén
elõbb az Országos Levéltárba ke-
rült a hagyaték. Az ottani kollégák-
nak azonban gyorsan szemet
szúrt, hogy Zala megyét érintõ do-
kumentumokról van szó, így átad-
ták azokat a helyi levéltárnak. A
Gyömörey család a történelmi Za-
la vármegye egyik fontos famíliája
volt; birtokközpontjaik Gógánfa kö-
rül helyezkedtek el. Országgyûlési
képviselõ és fõispán is került ki kö-
zülük. Az anyag egyik ritkaságnak

számító darabja az az 1651-es,
Zala vármegye által kiadott
okelvél, melyen a megye papírfel-
zetes pecsétnyomata látható. De
értékesek a család elsõ világhábo-
rú elõtti idõkbõl származó fotói is.
Az egyik 1902-es felvételen még a
lovon ülõ Ferenc József uralkodó
is jól felismerhetõ.

Ha már fotográfiák: a tavalyi év-
ben a levéltárba kerültek Kiss Kál-
mán gyûjteményébõl az 1940. évi
erdélyi bevonulás fotódokumentu-
mai, valamint Hódi László vízügyi
mérnök albuma, szintén az 1940-es
erdélyi bevonulás képeivel.

Az intézménynek adományozta
gyûjteményének egy részét Po-
hánka Iván zalaegerszegi gyûjtõ
is, melyben 18–19. századi okirati
szignetták szerepelnek, de

Primusa István honvéd tisztiszolga
1886-os, nagy méretû obsit (vég-
elbocsátó) levele is megtalálható.

Kulcsár Bálint érdeklõdésünkre
elmondta, hogy napjainkban vagy
az idõsebb korosztály keresi fel a
levéltárat egy-egy dokumentum-
mal, vagy családi irategyüttessel,
hogy biztonságba helyezzék azo-
kat. De az is sokszor elõfordul,
hogy fiatalok jelentkeznek olyan
anyagokkal, melyek hagyatékként
maradtak rájuk, és gondot okoz
nekik a megfelelõ tárolás, elhelye-
zés.

Hogy a közelmúlt is történelem-
nek számít, mi sem jelzi jobban,
minthogy Keszthelyrõl egy rend-
szerváltozás elõtti évekbõl szár-
mazó szamizdatügy iratai is beke-
rültek.

A TÖRÖK KORTÓL EGY SZAMIZDATÜGYIG
MAGÁNSZEMÉLYEK IRATADOMÁNYAI

A rendezvény vendége
Batthyány-Schmidt Margit, a Ma-
gyar Batthyány Alapítvány elnö-
ke, a film producere lesz.
Batthyány-Strattmann László
(1870–1931) szemészorvosként
vált híressé, akit a „szegények
orvosaként” ismerünk, hiszen in-
gyen gyógyította a súlyos szem-
betegségben szenvedõket, több
ezer ember látását mentve meg
ezáltal. Élete során több mint

harmincezer szemmûtétet vég-
zett.

2023-ban lesz Batthyány-
Strattmann László boldoggá ava-
tásának 20. évfordulója, melynek
mottója: „Nyisd ki a szemed és
láss!”. Az eseménysorozat kere-
tében a fõvárosban és több vidéki
helyszínen tekintheti meg a nagy-
közönség az orvos életútját be-
mutató 50 perces dokumentumfil-
met, melyet beszélgetés követ.

FILMVETÍTÉS ÉS BESZÉLGETÉS
„Az orvosok hercege – Boldog Batthyány-Strattmann László”

címmel dokumentumfilm-bemutatóra és beszélgetésre kerül sor a
Mindszentyneumban február 21-én, 17 órától.

KÉPZÕMÛVÉSZETTEL A BÉKÉÉRT
NAGY KÁLMÁN IS RÉSZT VESZ A FÕVÁROSI TÁRLATON

Nagy Kálmán

Tavaly nyáron költözött el Zalaegerszegrõl Nagy Kálmán festõ-
mûvész, aki közel negyven év után hagyta el a várost. Egy rövid
sóskúti kitérõt követõen Budapesten lelt új otthonra. Bár mint
mondja, még szokja a „terepet” és álmaiban sokszor visszatér
Zalaegerszeg.

– b. k. –

1264-tõl említik a korabeli okle-
velek Déva várát (Erdély). Sok ne-
ves tulajdonosa volt, sok csatát

megért, aztán kikerült a fókuszból.
Napjainkban is áll, néhány éve tör-
tént a felújítása. Közel 800 éves
múltja, vagy ahogy a balladai épí-
tõk tervezték, jövõje van a várnak.
A dicsõségért, a hírnévért, a fél vé-
ka aranyért, ezüstért? De fontos,
hogy álljon a „magos” vár, mégha
átok, lidérc, boszorkányság nehe-
zíti is az építését. 

Azt nem lehet tudni, mennyi va-
lós alapja van az eredeti balladá-
nak. Az viszont tény, hogy az úgy-
nevezett építõáldozat szokás volt
egykoron. „A magyar nyelvterületen

építõáldozatnak bizonyos új vagy
épülõ házzal kapcsolatos cselek-
ményeket nevezünk, amelyek elvi-
leg azon az elképzelésen alapul-
nak, hogy az új ház áldozatot köve-
tel. Valamilyen állat vagy állati ere-
detû termék (tyúk, macska, tojás
stb.) befalazása a 20. században
már igen szórványos, de a régé-
szeti leletek tanúsága szerint régen

gyakoribb volt; ma is találni régi fa-
lusi házak lebontásakor a falban is-
meretlen tartalmú edényeket, néha
állatcsontvázakat.” (Magyar Nép-
rajzi Lexikon). Szintén élnek még a
nyomai az õsi tértisztító rítusoknak,
melyek az ártó erõket tartják távol,
vagy az óvókat bent (házszentelés,
füstölés, sarkok számlálása, új asz-
szony átemelése a küszöbön). 

Nem tudjuk tehát milyen arány-
ban, de valós babonás elképzelé-
seket, cselekvéseket, szokásokat
idéz fel a rockballada. Az azonban
biztos, hogy a férfijellem számos
negatív aspektusát felhozza, és
hogy a nõ(k) tûzrevetése, mint
probléma megoldás szintén teret
nyer, egy ördögi terv részeként. A
rossz varázslatot megszüntetõ
„nagy” ötlet lassan meghódítja a fo-
kozatosan transzba esõ kõmûve-
seket. 

A tragédiákat és a tomboló fér-
fierõt a tánc meséli (Kósa Ruben
koreográfiái), éppen csak haka
nincs, bár egy-két mozdulat felidé-
zi bennünk ennek a lehetõségét is.
Mégis a legdrámaibb rész szinte
mozdulatlanságban telik, minima-
listán, maximális feszültségben,
zseniális megoldással. És ahogy a
rendezõtõl megszoktuk, van még
egyéb váratlan hatásfokozó, ezút-
tal misztikus momentum is. 

A 12 plusz egy kõmûves között
vendégmunkások is színre lépnek.
Kõmûves Kelemennét, az egyetlen
nõi szereplõt, Dura Veronika alakít-
ja. A zenéért Máriás Zsolt felel. 

KÕ KÖVÖN, ÁLDOZATOS MUNKÁVAL
KÕMÛVES KELEMEN A SZÍNHÁZBAN

„Tizönkét kõmíjes esszetanakodott”. Eredetileg népballadaként
járt szájról szájra, majd Sarkadi Imre befejezetlen drámája idézte
fel a történetet, ebbõl született Szörényi Levente és Bródy János
rockballadája. Ez utóbbit láthatja a közönség a Hevesi Sándor
Színházban február 10-tõl, Bot Gábor fõszereplésével,
Tombagábor Kornél rendezésében. 

– pP –

A Strauss család keringõinek
és a Bécsi Filharmonikus Zenekar
újévi koncertjeinek világába kalau-
zolta el a zalaegerszegi hallgató-
ságot Bõsze Ádám zenetörténész.
A televíziós mûsorvezetõ
már több mint tíz éve vezeti
az említett újévi koncert ha-
zai közvetítését. Az „Um-
cacca” – A Strauss család
táncai címû rendezvényen
látszólag a boldog békeidõk
hangulata elevenedett meg,
ám a Keresztury VMK-ban
megrendezett esten a zene-
történész többször is hang-
súlyozta: a Bécsi Filharmoni-
kusok újévi koncertje és ma-
ga a keringõ is egy ellent-
mondásos jelenség.

Mint mondta, az újévi
koncert „fasiszta találmány”;
1941-ben rendezték meg
elõször, Clemens Krauss
karmester vezényletével.
1939-ben már volt egy ha-
sonló koncert, amit õ szerve-
zett (pénzgyûjtés céljából),
ám arra december 31-én ke-
rült sor. Ezen még csak ifj.
Johann Strauss mûveit hall-
hatta a közönség, a késõbbi újévi
koncerteken viszont az egész
„Strauss dinasztia” (Johann
Strauss és fiainak, ifj. Johann
Strauss, Josef Strauss és Eduard
Strauss) darabjai felcsendültek, és
ez ma sincs másképp. Az elõadó
azt is elmesélte, hogy Clemens
Krauss Hitler kedvenc karmestere
volt, ennek ellenére mindent meg-
tett azért, hogy a vészkorszak ide-
jén a Bécsi Filharmonikusok zsidó
származású tagjait megmentse. A
karmester népszerûségét mi sem
jelzi jobban, minthogy haláláig,

1954-ig õ volt az újévi koncertek
vezetõje.

Ma már nyilvánvaló, hogy az
egyik „legklasszikusabb” darab a
Kék Duna keringõ, és az is meg-
szokott, hogy a Radetzky-induló
felcsendül. A helyzet azonban az,

hogy a „sznob” komolyzene-rajon-
gó közönség sokáig nem fogadta
be a Strauss család mûveit. Túl
dallamosnak találták azokat. A
maguk idejében, vagyis a 19. szá-

zadban csak bálokban játszották a
Strauss-mûveket, hiszen ezekre
lehetett táncolni. A rangos koncert-
termekben sokáig nem volt helyük.
Vagyis az „umcacca-érzés” egyfaj-
ta könnyed szórakozást jelentett.

Tény, a Strauss család keringõ-
muzsikáját áthatja az „umcacca”,
ami a ritmusra utal. Természetes,
befogadható, táncolható,  de még-
is magasztos muzsikáról van szó.

Gyors pörgés, gyors láb-
munka jellemezte. A kor-
szak többi táncához képest
lazább, szabadabb mûfaj
volt, melyhez nem kellett
kötött táncrend és feszes
tánctermi koreográfia – tette
hozzá Bõsze Ádám. A rit-
mus és pörgés miatt a fér-
fiaknak szorosan magukhoz
kellett húzniuk a hölgyeket
tánc közben, ezért mondták
sokan erkölcstelennek. A lá-
nyokat azzal riogatták, hogy
rosszul lesznek, meghalnak
a keringõtõl, a terheseknek
pedig tiltották is ezt a tán-
cot: a zene és a gyors moz-
gás ugyanis serkenti a hor-
monokat, fõleg az oxitocint.
Mindezek ellenére a keringõ
Európa egyik legkedveltebb
tánca lett, és már jó ideje a
Strauss család munkássága
is komoly zenetörténeti érté-
ket képvisel. A filharmoniku-

sok újévi hangversenye, és a kez-
detekkor Clemens Krauss karmes-
ter tevékenysége, pedig komoly
szerepet játszott a keringõ elfogad-
tatásában és népszerûsítésében. 

AZ „UMCACCA-ÉRZÉS” ERKÖLCSTELEN VOLT
IJESZTGETTÉK A LÁNYOKAT A KERINGÕVEL

A keringõre ma már klasszikus táncként tekintünk, pedig régen
erkölcstelennek tartották. A lányokat próbálták távol tartani tõle,
a terhes nõknek pedig egyenesen megtiltották, hogy táncolják.

Bõsze Ádám

(Fotó: Facebook/Keresztury VMK)

Forrás: Facebook/Nagy Kálmán
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT (ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS UTCA 58–60.) 

FELVÉTELT HIRDET
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

GONDOZÓ-ÁPOLÓ (HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS)
TELJES MUNKAIDÕ

Munkavégzés helye:
Zalaegerszeg közigazgatási területe, munkarend: nappali; munkaidõ: 7–19, beosztás szerint.

Bõvebb információ a 92/569-123 telefonszám 14-es mellékén, illetve az alapszolgaltatas@
gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ. 

Az gondozó/ápoló munkakör szakmai végzettséghez kötött, jelentkezni a fenti címre történõ szakmai
önéletrajz megküldésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI

ZALAEGERSZEG, MÁRTÍROK ÚTJA 2., 1. EMELET, 2. AJTÓ, 3175/A/3 HRSZ-Ú,

80 M2 NAGYSÁGÚ, LAKÁS MEGNEVEZÉSÛ BELTERÜLETI INGATLANT.

Az ingatlan induló ára 39.728.000 Ft, a pályázati biztosíték 3.972.800 Ft, mely sikeres pályázat ese-

tén a vételárba beszámításra kerül. A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetése

a vevõ kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan felmerülõ költségek és

illetékek a vevõt terhelik.

További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

Apályázatokat „Mártírok útja 2., 1. emelet, 2. ajtó, 3175/A/3 hrsz.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani. 

Pályázat beadásának határideje: 2023. március 6. (hétfõ) 10.00 óra. 

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba. • 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-

vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tal Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

A „GÖCSEJI TUDÁSKÖZPONT – ZALAEGERSZEGI HELYI TERMÉK PIAC” FÖLDSZINTI,
87,76 M2 NAGYSÁGÚ SZÖVETKEZETI BOLTJÁT.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 20. (hétfõ) 10.00 óra.
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

A HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVES PIAC FÖLDSZINTI,
142,78 M2 NAGYSÁGÚ VENDÉGLÁTÓEGYSÉGÉT (BISZTRÓ ÉS SÜTÖDE)

A HOZZÁ TARTOZÓ HELYISÉGEKKEL EGYÜTT.
Pályázat beadásának határideje: 2023. február 22. (szerda) 10.00 óra.
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN
KÍVÁNJA BÉRBE ADNI 3 ÉV HATÁROZOTT IDÕTARTAMRA,

2023. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL AZ ALÁBBI INGATLANT:

A pályázatokat „Helyiségbérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázati ajánlat:

A PÁLYÁZATI AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:

– Pályázó nevét, címét.

– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,

amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.

– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.

– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.

– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.

– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.

– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak

nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 22. 12.00 óra

Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye • 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott

címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat

hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló havi

NETTÓ bérleti díj
Bánatpénz

(Ft)

Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. sz.
alatti 3013/1 hrsz-ú ingatlan

vendéglátó-
helyiség 29 m2 30.000 Ft 5.000 Ft

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek,
szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõ-
déséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a város gazdasá-
gi, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról
és adományozásáról szóló 41/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete több elismerési formáról rendel-
kezik. Két kitüntetõ cím a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából megrendezés-
re kerülõ ünnepi közgyûlésen kerül átadásra: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára”
legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek számára,
akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport, kulturális, mûvészeti élet területén ma-
radandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását, il-
letve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet
fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és bizottságai, a vá-
rosban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti
szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet
részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgár-
mesterének.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személy-

nek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a sport-
és a közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaeger-
szeg város közösségi életének fejlõdéséhez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szerve-
zetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá leg-
alább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás
évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.

A címek adományozására vonatkozó, indokolással ellátott javaslatot 2023. március 10. napjáig
beérkezõleg kell eljuttatni Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).

„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA”
KITÜNTETÕ CÍM,

„PRO URBE ZALAEGERSZEG”
KITÜNTETÕ CÍM ADOMÁNYOZÁSA

ÚTLEZÁRÁS
2023. FEBRUÁR 21-ÉN (KEDD) 16.45-TÕL 17.45-IG A VÁROSI FARSANG miatt lezárják a SZÉ-

CHENYI TÉR ÉS A KOSSUTH UTCA TELJES SZAKASZÁT. A jelzett idõpontban a Volánbusz Zrt.

autóbuszjáratai terelõ úton közlekednek. Az útzár feloldására a felvonulást követõen fokozato-

san kerül sor.

Megértésüket köszönjük!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Önkormányzata
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A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–

HÜBNER Nyíregyháza BS
97-87 (21-38, 24-12, 26-19, 26-18)
• NB I-es bajnoki kosárlabda-mér-

kõzés. Zalaegerszeg.

Puskás Akadémia FC–ZTE FC
1-0 (0-0)

• NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõ-
zés. Felcsút.

ZTK FMVas–Gyõr SZOL TC
6.5:1.5 (3729-3452)

• Szuperligás férfi tekemérkõzés.
Zalaegerszeg.

Folytatódott a bajnokság a
sakkozók elsõ osztályában. Az
NB I most valójában a másod-
osztályt jelenti. Az országos
szövetség ugyanis létre hozta a
Szuper Ligát. A várost a Zala-
egerszegi Csuti Hydrocomp SK
képviseli. A csapat úgymond el-
kezdte már a „tavaszi idényt”,
bár a sakkozóknál csak egyfor-
dulós a bajnokság. A Csuti
négy forduló után a negyedik
helyen áll, 5 csapatpontot és
25,5 táblapontot szereztek.  Az
elõtte álló csapatok közül ket-
ten is eggyel több mérkõzést
játszottak.  

– A helyezésünk megfelel az
erõviszonyoknak – összegzett
Horváth Sándor, a Csuti játékosa.
– Az idényt egy súlyos vereséggel
kezdtük. A Paks II. ellen szalad-
tunk bele egy nagy különbségû za-
kóba.  A legutolsó fordulóban a ka-

nizsai tartalékok ellen viszont jól
teljesítettünk, a vártnál nagyobb
különbséggel nyertünk. Közte
döntetlent játszottunk a Szentgott-
hárddal, és legyõztük a Gyõri
Elektromos csapatát. Jelenleg ott
állunk, ahová az idény elején ter-
veztük a csapatot.

– Mit várnak a bajnokság hát-
ralévõ fordulóiban?

– Fel szeretnénk kapaszkodni a
dobogóra, amire reális esély mu-
tatkozik.  Sikerülhet a tervünk, mi-
vel olyan csapatok ellen ülünk asz-
talhoz, amelyek ellen megszerez-
hetjük a dobogóhoz szükséges
pontmennyiséget. 

– A tabellán két tartalékcsa-
pat is elõttük áll, ezen együtte-
sek nem juthatnak fel a Szuper
Ligába. Ha olyan pozícióba ke-
rül a Csuti, vállalnák a maga-
sabb osztályt?

– Jelen állás szerint nem vállal-
nánk az SZL-t, mivel ennek nem
tudnánk megteremteni az anyagi
és a személyi feltételeit sem. Na-
gyon nagy pozitív változásnak kel-
lene bekövetkeznie anyagi helyze-
tünkben, hogy vállalni tudnánk a
Szuper Ligát. Erre nem mutatkozik
reális esély. Igazolni nem tudunk.
A bajnokság elején annak is örül-

tünk, hogy hosszú külföldi kintlét
tán visszatért hozzánk Schröter
Tamás, aki a legutóbbi bajnoki
mérkõzésünkön gyõztes partival
tért vissza a Csutiba.  

–  A legutóbbi beszélgeté-
sünk alkalmával említette, hogy
a 2023-as év költségvetése is bi-
zonytalan, és az energiaárak
emelkedése miatt az edzõter-
mük is veszélybe került.  Megol-
dódtak a problémák?

– Nem oldódtak meg, függõben
vannak a dolgok. Természetesen,
ahol lehet, spórolunk. Az utánpót-
láskorúak gyakorlásán, viszont
nem, ülhetnek a gyerekek 18 fok-
ban. Nagyon fontosak számunkra
a fiatalok, akik remekül épülnek be
az elsõ és második csapatunkba.
Az energiaszolgáltatónk még nem
tett ajánlatot. A szerzõdéskötések
folyamatban vannak, ebbe nem
akarnák mélyen belemenni, ezen
ügyeket Böjte Sándor elnökünk in-
tézi. Nagyon sokat dolgozik a klu-
bért. A csapat mûködésére meg-
van a pénz, a bajnokságot végig-
játsszuk. Névadó szponzorunk,
Dormán László, a Hydrocomp ve-
zetõje a pénzügyek terén sokat
segít. Neki köszönhetõ, hogy még
létezik a sakk Egerszegen. 

NINCS REALITÁSA A SZUPER LIGÁNAK
A MÁSODOSZTÁLYBAN DOBOGÓS LENNE A CSUTI

A ZTE ennek ellenére nem
kezdetett óvatosan. Az elsõ fél-
idõ során beszorította ellenfelét,
a házigazdák nem jutottak el a
zalaiak kapujáig. Két helyzet is
adódott a vendégek elõtt, ame-
lyek kimaradtak. A második fél-
idõ hasonló mederben folytató-
dott a találkozó. Békéscsaba to-
vábbra is jól védekezett, a ven-
dégek nagy mezõnyfölényben
játszottak. A ZTE végül két cse-
rejátékos góljainak köszönheti
továbbjutását. A mérkõzés haj-
rájában elõbb Ikoba lõtt a ha-

zaiak kapujába, pár perccel ké-
sõbb Németh D. vette be a Bé-
késcsaba hálóját. A kétgólos
gyõzelem eredményeként a
ZTE FC bekerült a Magyar Kupa
legjobb nyolc csapata közé. A
számszerû eredmény: Békés-
csaba–ZTE FC 0-2.

A mérkõzés másnapján meg-
tartották a Magyar Kupa sorso-
lását. A ZTE ellenfele a négy kö-
zé jutásért a Mezõkövesd Zsóry
FC lesz. A továbbjutás egy mér-
kõzésen dõl el, és a találkozót
Mezõkövesden rendezik.

HAJRÁGÓLOK TOVÁBBJUTÁST
ÉRTEK A ZTE FC-NEK

A ZTE FC labdarúgócsapata Békéscsabán játszott Magyar
Kupa-mérkõzést. Az NB II-es hazaiak már többször megtréfál-
ták magasabb osztályban játszó ellenfeleiket a kupában. Az
elmúlt években többek között a Ferencvárost. is kiverték az
MK-ból.

A játékos az elmúlt év nyarán
igazolt a Bp. Honvédtól a zalaiak-
hoz. A bajnokság elején több já-
téklehetõséget kapott, késõbb
csereként lépett csak pályára. Tá-
vozása a ZTE-tõl nem váratlan,
minden bizonnyal a több játékle-
hetõség reményében távozott az
újonc Kecskeméti TE-hez, ahol a
Budapest Honvéd elleni hétvégi,

bajnoki mérkõzésen csereként lé-
pett pályára

* * *
A ZTE három korosztályos vá-

logatottja – Papp Csongor, Klausz
Milán, Boros Zsombor meghívást
kapott az U–18-as magyar labda-
rúgó-válogatott játékoskeretébe. A
labdarúgók négy napot töltenek el
az edzõtáborban.

HÍREK A ZTE FC-RÕL
Az átigazolási szezon hajrájában távozott a ZTE labdarúgócsa-

patától Majer Milán csatár.

Az idei bajnokság elõtt visz-
szaléptette férfiegyüttesét, az
NB II-es felnõtt bajnokságtól a
ZTE röplabdacsapata. A vissza-
lépést a kényszer szülte. A ta-
pasztalatokról, az U–20-as csa-
pat szereplésérõl Domokos La-
jos edzõt faggattuk. 

– Két különbözõ korosztályú
utánpótláscsapatot kellett volna ki-
állítanunk, hogy az NB II-ben sze-
repeljen felnõttcsapatunk. Ezt nem
tudtuk teljesíteni. Inkább úgy dön-
töttünk, hogy a 16–20 évesek ját-
szanak egy csapatban – hangoz-
tatta Domokos Lajos. – Az egyéb-
ként is csökkenõ felnõttkorú játé-

kosok létszáma miatt sem lett vol-
na értelme az NB II-nek. Nem volt
semmilyen szempontból esély ar-
ra, hogy elinduljunk a másodosz-
tályban. 

– Miként szerepel az U–20-as
csapat eddig a bajnokság-
ban?

– Az eddigi teljesítményünkre
nem lehet panasz. Négy gyõzel-
met arattunk, ötször kaptunk ki. A
vereségek fõleg a bajnokság ele-
jén csúsztak be, amit az össze-
szokottság hiányára írok. A fiata-
lok mára egyre jobban teljesíte-
nek, megismerték egymást, így
jobb eredményeket érünk el. A
Nyugati csoportban az elsõ helye-
zettel azonos pontszámmal állunk

a második helyen, a szettará-
nyunk rosszabb. 

– Miként látod, erre a társa-
ságra idõvel lehet alapozni fel-
nõttegyüttest, vagy ez hiú áb-
ránd, a továbbtanulás, a késõb-
bi munkahelyi elfoglaltság
miatt?

– Ki kell mondanom, hogy hiú
ábránd. A fiúk, ahogy lépegetnek
elõre korosztályukban, úgy távo-
lodnak el a röplabdától. A tovább-
tanulók más városba kerülnek, kö-
zel sem biztos, hogy ott felkutat-
nak egy röplabdacsapatot. A dol-
gozó fiatalok a munka mellett már
nem vállalják a sportolást. Nálunk
úgy mond kiöregedõ fiatalok nagy
része hobbiszinten ûzi a röplab-

dát. Például egy nyári strandröp-
labda keretében. 

– Mostanában akkor nem
lesz felnõttcsapata a ZTE RK-
nak?

– Játszadozhatnánk a verseny-
kiírással. Teszem azt, jövõre bene-
vezhetnénk az NB II-be, újoncként
nem kell utánpótláscsapatot indí-
tani. A következõ idényben viszont
kötelezõ lenne, de nem tudnánk.
Ezt el lehet játszani, akár többször
is, ennek viszont nincsen értelme. 

– Akkor a ZTE RK célja nem
más, mint az utánpótlás-neve-
lés. Aki kiöregszik az eldönti,
milyen célt szán életében a röp-
labdának?     

– Való igaz. A célunk mozgási,
sportolási lehetõséget biztosítani a
fiataloknak, ami a jelen körülmé-
nyek között szép feladat.

* * *
Itt tart tehát a városban a röp-

labda. A férfiak hajdanán elsõ NB
I-es szakosztálya voltak a ZTE-
nek, mára nagyot változott a világ.
Ahhoz, hogy egykori fényében
csillogjon a röplabda a városban,
sok pénzre lenne szükség. Egy
sportágat szeretõ mecénásra. Saj-
nos, erre a közeljövõben nincs re-
mény. Persze, amit a maiak csinál-
nak, az is szép feladat.

MARAD AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS A ZTE RÖPLABDÁZÓINÁL

Eredmények. Magasugrás: 4.
Andrasek Vilmos 165 cm. 300 m:
4. Both Bálint 38,97 mp. 4x200 m

váltó: 7. Zalaszám-ZAC 1:47,27 p.
(Nyári Attila, Nagy Dávid, Both Bá-
lint, Andrasek Vilmos).

Edzõk: Csiszár Attila, Laczkó
László. 

*
Meghívásos versenyt rendezett

Budapesten a Magyar Atlétikai
Szövetség. A versenyen ott volt
Muszil Ágnes, a Zalaszám ZAC te-
hetséges sportolója. 400 méteren
idei legjobb eredményével, 57,79
mp, 10. lett. Az erõsebb verseny-
számában 800 méteren 2:08,81
perces idõvel megnyerte a ver-
senyt. Edzõ: Góczán István.

HELYEZÉSEK, ÉREM A ZALASZÁM ZAC SPORTOLÓITÓL
Budapesten rendezték meg az U–16-os korosztály országos fe-

dett pályás bajnokságát. A versenyen ott voltak a Zalaszám ZAC
fiataljai, akik értékes pontszerzõ helyeken végeztek a bajnoksá-
gon.

A Zalaszám-ZAC sportolói az ob-n.

Eredmények. U–12 (2012–
2013). 30 kg.: 3. Gyökeres Emília.
32 kg: 7. Czigány Bercel. 30 kg: 3.
Takács Anna. 35 kg: 7. Bálint
Ádám.

U–14 (2010–2011). 46 kg: 6.
Hencz Hunor. 66 kg: 5. Verebi
Ádám. 52 kg: 7. Bános Lili. 42 kg:
2. Gyökeres Bertalan. 44 kg: 2.
Sötér Sára.

U–16 (2008–2009). 40 kg: 1.
Takács Nóra. 42 kg: 3. Nyakas Bá-
lint. +81 kg: 5. Tuboly Márton. 46
kg: 1. Bogdanov Maxim. 60 kg: 3.
Milyasanov Edem. +81 kg: 1. Ilya
Bulgakov.

U–21 (2004–2007). 73 kg: 1.
Mátéffy Gábor. 81 kg: 7. Bezhan
Artyom.

Felkészítõ edzõk: ifj. Nagysoly-
mosi Sándor, Varga Zoltán, Kor-
pos Judith, Márton Tibor. 

TÍZ ÉRMET SZEREZTEK
AZ EGERSZEGI DZSÚDÓSOK

Szlovéniában, Lendván rendeztek korosztályos dzsúdóver-
senyt. A kétnapos viadalon húsz egyesület mintegy 400 sportoló-
ja szerepelt, ott voltak a Zalaegerszegi Judo SE fiataljai is. A zala-
iak 10 érmet, közte négy aranyat szereztek a versenyen. 

Az oldalt írta
és összeállította:

Bedõ István

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON, 1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17. • Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS ÉS SZERVIZ 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA
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