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HAGYOMÁNYOK HÁZA A KAZINCZY TÉREN? VARÁZSHÁZIKÓ-PROGRAM
ELKÉSZÜLTEK A KISZÖV-SZÉKHÁZ ÁTALAKÍTÁSI TERVEI

 Volt Zöldfa, majd Korona
Szálló, késõbb Zalaegerszegi
Kaszinó, egy ideje pedig
KISZÖV-székházként ismerjük.
A Kazinczy tér 11. szám alatt lévõ épület a jövõben akár Hagyományok Háza is lehet. Az
elõzetes tervek elkészültek, az
önkormányzat a megfelelõ pályázati forrásra vár.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

 Folytatódik az idén is a két éve indított Varázsházikó-program.
A környezettudatosságra nevelõ kezdeményezés a város
nagycsoportosoait célozza meg. Az ötletgazda cég, az Etalon Zala Kft. a projektért 2016-ban elnyerte a CSR Hungary Díjat „Közös
felelõsség – Közös ügyek” kategóriában. A Varázsházikó-programhoz partnerként csatlakozott az Új Nemzedék, mely ökonapoknak biztosít helyszínt, illetve itt állítják ki majd a gyerekek
által készített újrahasznosított alkotásokat.
– B. K. –
A projekt lényege, hogy a nagycsoportosoknak újrahasznosított
alapanyagokból kis házikót kell alkotni. A legjobb három alkotást
egyénileg díjazzák, az elsõ helyezett óvodájában pedig a nevezett
cég 1 millió forintos felújítást vállal.
A tavalyi gyõztes a csácsi óvoda
volt. Szûcs Róbert ügyvezetõ elmondta, nem kizáró ok, hogy korábbi gyõztesek újból dobogósok legyenek. Arra ügyelnek, hogy
egyenlõek legyenek az esélyek,
ezért minden óvoda egy pályamûve
kiállításra kerül. Elõször internetes
szavazás, majd szakmai zsûri dönt.

– pP –
Böjte Sándor önkormányzati
képviselõ ötlete volt, hogy Zalaegerszegen is létesüljön egy a fõvárosihoz hasonló tematikájú Hagyományok Háza. A képviselõ az egykori
Zóna vendéglõ épületére gondolt,
ezt azonban hamarosan felújítja a
kormányhivatal, így ott nem megvalósítható az elképzelés – avatott be
az elõzményekbe Balaicz Zoltán. A
polgármester érdeklõdésünkre elmondta: ezután esett a választás a
jórészt önkormányzati tulajdonban
lévõ szomszédos épületre, a mai
KISZÖV-székházra.
(Folytatás a 3. oldalon.)

– A program lényege, hogy ne
maradjon egyedül a gyermek a feladattal, hanem a családtagokat is
vonja be, együtt alkossanak a szülõkkel. A varázsházikó-készítés
mellett kiegészítõként pedagógusok vezetésével rendszeresen tartunk ökonapokat, ahol például a
szelektív hulladékgyûjtés, az energiatakarékosság kerül szóba játékos formában. Ha azt elérjük, hogy
a gyerekek tudják, melyik hulladékot, milyen színû gyûjtõbe kell
dobni, már megérte.
A varázsházak idei beadási határideje lejárt, az internetes szavazás február 15-én indult, s májusban várható az eredményhirdetés.

MI JÖN A RÓZSASZÍNÛ KÖD UTÁN?
PSZICHO EST A PÁRKAPCSOLATOK FÁZISAIRÓL
 Hová tûnik az a bizonyos rózsaszínû köd? Miért érezzük úgy,
hogy egy idõ után elmúlik a kezdeti lángoló szerelem, és milyen
fázisokon esik át egy hosszabb párkapcsolat? Mindeközben egyre halogatunk dolgokat, vagy épp túl gyorsan akarunk valamit/valakit, és még elvárásaink is a csillagokig érnek.
– pP –
A párkapcsolat és az idõ volt a
témája a legutóbbi Egerszegi Pszicho Estek rendezvénysorozatnak.
Kozma-Vízkeleti Dániel családpszichoterapeutával Nagy Réka klinikai szakpszichológus beszélgetett a PopUp Caféban. Elöljáróban
szóba került, hogy régen csak egy
családi minta létezett (a házasság
szigorú intézménye), ami mára felbomlott. A szakember szerint egy
átmeneti korban élünk, új közmegegyezés nincs, az új minták még
nem szilárdultak meg. Pláne, mert

jelenleg tizenöt kapcsolati minta közül választhatunk. Ezek közül kiemelte az egyre gyakoribb, úgynevezett részéletút kísérõt, ami gyors
(pár hónapos, maximum egy-két
éves) viszonyokat jelent. Ahogy a
nehézségek jönnek, és múlik a rózsaszínû köd, a kapcsolatnak vége
lesz. Hogy aztán minden kezdõdjön elölrõl. A terapeuta azt mondja:
egy életciklusban így 30–50 kapcsolata is lehet az egyénnek. Kamaszkorban és az egyetemi évek
alatt rendben is vannak az efféle
gyors viszonyok, de a késõbbi életszakaszban már nem.

Az okok szerteágazóak, de az
idõ, mint olyan, mindenképpen fontos tényezõ itt is és a kapcsolatok
többi formájánál is. Egy kettõsségben élünk. Egyrészt a komoly döntéseket (elkötelezõdés, családalapítás) halogatjuk (mert határköveket állítunk; majd diploma után,
majd ha egzisztenciám lesz, majd
ha házam is lesz…), másrészt viszont gyorsan akarunk mindent.
Mondjuk, ha már megijedünk, hogy
kifutunk az idõbõl („most azonnal
kell valakit találnom”), vagy ha már
egy ideje rossz párkapcsolatban
élünk. „Most azonnal kérek idõpontot!” – keresik fel sokan a szakembert. „És mégis mikor jelentkeztek
a nehézségek?” – kérdez vissza a
pszichológus. Rendre jönnek a válaszok: már több éve. De megoldás, az azonnal kellene.

Jó, ha szembenézünk azzal,
hogy ahogy az idõ halad, a párkapcsolat változik. A rózsaszínû
köd más minõséggé alakul, ami
sokak számára ijesztõ lehet.
Kozma-Vízkeleti Dániel szerint,
viszont ha vállaljuk az elkötelezõdést, akkor ezekkel a minõségbeli változásokkal kell kezdenünk
valamit. Az egyik megoldás pedig
éppen a szerelem kezdetén megélt intenzív élményekben és érzelmekben keresendõ. A kapcsolat elsõ fázisában, a szimbiózisban (mikor csak a jó tulajdonságait látjuk a másiknak, és minden
idõnket egymás közelében akarjuk tölteni) tankolunk fel ugyanis
olyan élményekkel, amikkel ki lehet bírni, át lehet vészelni a többi
évet, évtizedet.
(Folytatás a 3. oldalon.)

REFORMÁCIÓ ÉS NÉPMÛVÉSZET
VÁRJÁK A KÉZMÛVESEKET GÉBÁRTRA

 A reformáció 500 éves jubileumi ünnepségéhez országos pályázaton keresztül csatlakoztak a magyar népmûvészek is. A cél
kettõs, egyrészt az emlékállítás, másrészt a ma aktívan alkotó
kézmûvesek munkái járuljanak hozzá a templomi tárgyak, eszközök megújulásához. A pályázat gondozója, felelõse a nyugat-dunántúli régióban a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület. A program keretében fél éven keresztül zajlanak az események a megyeszékhelyen.
– B. K. –
– A népmûvészek és az egyházközösségek
bevonásával
igyekszünk vallás- és kultúrtörténeti keretbe helyezni az évfordulót
– mondta Skrabut Éva, a házigazda népmûvészeti egyesület elnöke, a Zalaegerszegen a közelmúlt-

Most pedig dr. P. Szalay Emõke
debreceni muzeológus volt az elõadó a magyar reformáció és a népmûvészet témakörben. Egy élõ
kapcsolatról van szó, a helyi tárgyalkotó kézmûvesek keze munkáját
õrzik a templomi szakrális tárgyak.
A muzeológus, miközben iparmûvészettel foglalkozott, lelt olyan tár-

ban zajlott háromnapos rendezvény alkalmával. Hozzátette: januárban már volt egy elõadás a
templomi szakrális tárgyakkal kapcsolatban Hodánics Péter református lelkésznek köszönhetõen. –

gyakra, melyekrõl a közvélemény
nem tudott. Évek óta kutatócsoporttal dolgozik, feltárják a reformációhoz köthetõ népi kerámiákat, úri hímzéseket, ónedényeket, bútorokat.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

FIDESZ: STABIL KÖLTSÉGVETÉS KIJELÖLTÉK AZ ÖSSZEKÖTÕ ÚT NYOMVONALÁT

 Az elmúlt 27 év legnagyobb fõösszegû költségvetését fogadta
el a városi közgyûlés az elmúlt héten: a 24,7 milliárdos büdzsé
részleteirõl sajtótájékoztató keretében beszélt Bali Zoltán, a gazdasági és Dékány Endre, a mûszaki bizottság elnöke, frakcióvezetõ-helyettesek.
Az eddigi fejlesztési ígéreteinket forintosítani tudjuk, ezzel is
szolgálva a zalaegerszegiek érdekeit – fogalmazott Bali Zoltán, majd
megjegyezte: az ellenzéki képviselõk szerint a saját bevételi oldalt
alultervezte az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban elmondta: az önkormányzatnak a saját bevételeihez kell igazítania a kiadásait. Az
uniós támogatások nélküli költségvetésnek stabilnak, kiszámíthatónak kell lenni, a mûködési bevételeknek fedeznie kell a kiadásokat.
Elhangzott: a minimálbér és a
garantált bérminimum emelkedése miatt 277 millió forint többletkiadás keletkezett. Az önkormányzati segélyezési rendszer, az
egész szociális ágazat kiadásait is
a városi bevételek határozzák
meg. 2017-ben 4,2 milliárd forint
iparûzésiadó-bevételt, 950 millió

forint építményadó-bevételt terveztek. Ingatlaneladásokból (ipari
területek hasznosításából) 310
milliós bevételt várnak az idén. A
lakásalap ebben az évben 243
millió forint.
Dékány Endre a városüzemelésre, a fejlesztésekre fordítható
összegekrõl beszélt, a 12,8 milliárd forint felhasználását részletezte, szólt a mûködési kiadásokról, a városüzemelésre szánt 1,7
milliárd felosztásáról, illetve tételesen felsorolta, mire mennyi fejlesztési pénz jut 2017-ben.
Végül Bali Zoltán szólt az ADA
cég várható beruházásáról, az
Ulev-S Kft. csarnoképítésérõl az
északi
ipari
parkban,
a
Timbertech Kft. új üzemcsarnoképítésérõl. Mindhárom cég jelentõs munkahelyteremtõ beruházást
hajt végre.

EZE: ELÉG A MÛKÖDÉSHEZ

 Az idei évi, 24,7 milliárd forint fõösszegû költségvetés lehetõvé
teszi a stabil mûködést. Ugyanakkor, ha az uniós támogatások
nem folynának be, Zalaegerszeg nem fejlõdhetne megfelelõen.
Sok pályázatot nyert a város az elmúlt évben, de ha az így kapott
fejlesztési pénzeket levonjuk, egy átlagos, 14 milliárd forint fõösszegû költségvetést kapnánk.
Dr. Kocsis Gyula, az EZE önkormányzati képviselõje jellemezte így a városi büdzsét a közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján.
Szólt a város adó és egyéb saját
bevételeirõl, majd megjegyezte,
hogy kevésnek tartja a 9 milliós általános tartalékot. A szociális kiadásokra szánt pénzt is kevésnek
tartja, különösen az egyéni támogatásokat. Az infrastrukturális fejlesztésekre is nagyobb összeget
kellene fordítani jegyezte meg.
Úgy érzi, az önkormányzatnak
nincs megfelelõ mozgástere.
Szólt arról, hogy a Landorhe-

gyi u. 21. szám alatt található
postahivatal szolgáltatási színvonalát meg kellene vizsgálni, rendezni kellene a MOGIM földtulajdoni jogát. Az idõsügyi koncepció
sok tennivalót fogalmazott meg,
és Kocsis Gyula szeretné, ha a
18 zalaegerszegi idõsklubot az
önkormányzat támogatná anyagilag.
Bírálta a város közvilágítását,
az elmúlt években megtörtént 1,1
milliárdos fejlesztést, mely szerinte nem felel meg az elvártnak. A
város sötétebb lett, és az ígért
megtakarítás sem valósult meg.

LMP: EU-S PÉNZEK!
 Ilyen nagy összegû költségvetése nem volt még a városnak a
rendszerváltozás óta. Sok jó elemet is tartalmaz az idei büdzsé,
ám szólni kell az árnyoldalairól is – fogalmazott közgyûlés utáni
sajtótájékoztatóján dr. Paksy Zoltán, az LMP önkormányzati képviselõje.
Mint mondta: a 2017-es évre
mintegy 25 milliárd forinttal számol
a város. Több olyan – a város fejlõdése szempontjából – fontos
programpontja is van a költségvetésnek, amit az ellenzék is megszavazott.
Azonban a városvezetés sikerpropagandájával szemben a negatívumokat is meg kell említeni. A
költségvetés ugyanis azért ilyen
nagy összegû, mert fõleg európai
uniós projekteket tartalmaz, vagyis
ezek a pénzösszegek (körülbelül
10 milliárd forint) csak „átfolynak”
a városon. Nem magyar forrásokból valósulnak meg. Ez jellemzi a
TOP-programokat és a Modern
Városok Programját is. Mindez jól
mutatja, hogy az országban fejlesztési célokra csak uniós forrásokat lehet mozgósítani.
A képviselõ két másik negatív
elemet is említett. Az egyik, hogy a
város bevételeinek 80 százaléka a

LÁZÁR JÁNOS MINISZTER JELENTETTE BE A HÍRT

zalaegerszegi multinacionális cégek adóiból származik.
Ez azt jelenti, hogy a hazai kisés közepes vállalkozások nem
tudtak megerõsödni a rendszerváltozás óta eltelt huszonhét évben. A harmadik probléma pedig
az, hogy alacsonyak a bérek, ami
a jelenlegi kormány hibája. A
közszférában bérfeszültség van,
hiszen a bértábla „becsúszott” a
garantált
bérminimum
alá,
kompenzációra pedig nincs lehetõség.
Az alacsony bérszínvonal a
magánszférára is jellemzõ. Paksy
Zoltán szerint többek között az
alacsony bérek és a rendkívüli támogatások miatt települ sok cég a
városba.
Ez akár jó is lehetne, ám hogy
ittlétük mennyire lesz fenntartható
és hosszú távú dolog, még nem
látjuk pontosan.

Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötõ út nyomvonalának kijelölésérõl is szó volt az e heti Kormányinfón. Lázár János Miniszterelnökséget vezetõ miniszter hangsúlyozta: az új négysávos út – a zalaegerszegi önkormányzat kérésére – nem a korábban tervezettnek megfelelõen a 76-os út nyomvonalát követi, hanem Sármellék felé épül meg, és érinteni fogja a repülõteret is.
Mint ismert, a „Modern Városok” program keretében 2015 áprilisában több pontból álló stratégiai megállapodást irt alá Zalaegerszegen Orbán Viktor miniszterelnök és Balaicz Zoltán polgármester. A szerzõdés értelmében a kormány vállalja, hogy Zalaegerszeget kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttal bekapcsolja az országos közlekedési rendszerbe.
Ugyanakkor az elmúlt években több felvetés, javaslat, ellenjavaslat és tiltakozás fogalmazódott meg a lehetséges és pontos
nyomvonalat illetõen. Most úgy tûnik, Lázár János bejelentése az új nyomvonalról véglegesnek tûnik, és a régóta várt írt fejlesztés megvalósul.

MSZP: MÁSKÉPPEN OSZTANÁK EL A PÉNZT

 Érdemi vita, véleménynyilvánítás csak a 2017. évi költségvetés
tárgyalásánál alakult ki. De komoly kritikát nem lehet megfogalmazni, legfeljebb annyit, hogy a szocialisták más prioritást is
megfogalmaznak, és a pénzt másképpen osztanák el – fogalmazott sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc, az MSZP önkormányzati
képviselõje.
Elmondta: ennyi pénz az elmúlt
évtizedekben nem érkezett az önkormányzathoz, köszönhetõen a
TOP- és a Modern Városok Programnak. Jól halad az elõkészítés, a
pénzek lehívása, de az is fontos
kérdés, hogy mindebbõl mit éreznek majd a zalaegerszegiek a mindennapjaikban. Kiss Ferenc hozzátette: európai uniós forrásokról
van szó, ezért furcsának tartja,

hogy bár a pénzt elfogadja Magyarország, de minden fórumon támadják az uniós intézményrendszert.
Szerinte a kormány sok feladatot átvállal – utalt például az oktatási intézményrendszer átvételére –,
ugyanakkor Zalaegerszeg 70 millió
forint szolidaritási adót fizet ezután.
Más olyan döntések és új szabályok is születettek, melynek révén a

költségvetés bevételi oldala több
száz millió forinttal lett kevesebb.
Az idei évi költségvetésbõl a szociális ágazat kevesebb pénzt kapott, pedig sokkal több a rászoruló,
mint akik segélyben részesülnek.
Kiss Ferenc a környezetvédelmi
feladatok sorában megemlítette az
orosz temetõ rendbetételét, ehhez
az orosz nagykövetségtõl is lehetne segítséget kérni.
Rétai Balázs, a költségvetési albizottság elnöke is úgy érzi, sok forrást kap a város, ezt elsõsorban az
EU-nak kell megköszönni. Nehezményezi, hogy ilyen gazdasági környezetben miért van szükség továbbra is az építményadóra.

KÖSZÖNET A LEGTÖBBET ADÓZÓKNAK

ELADÓ!
VW Passat Vl 2.0 pdTDI 2006. 11.
209.563 km, Magyarországon vásárolt,
második, nemdohányzó tulajdonos,
törésmentes, szép állapot. Automata,
digitális klíma, fûthetõ tükrök, ülések
ABS, ASR, elektromos vezetõ oldali
ülés, elektromos ablakok, 8 db légzsák,
tempomat, fedélzeti számítógép. Világoskék metál. Irányár: 1.690.000 Ft.
Érd.: +36-30/526-4367
Acer Aspire One D270-netbook
alkatrészek eladók!
Töltõ, akksi, hdd elkelt!
Érdeklõdni: 06-30/928-1725
vagy üzenetben,
a tomi5_911@freemail.hu
e-mail-címen

 A legtöbb helyi adót fizetõ vállalkozások vezetõit köszöntötte
az elmúlt héten Balaicz Zoltán
polgármester a város dísztermében. Az eseményre 25 cég vezetõit hívták meg, azokat, akik Zalaegerszeg érdekében sokat tettek az elmúlt években, és mindig lehetett rájuk számítani.
A város polgármestere szólt az
idei év feladatairól, az induló beruházásokról. A város jövõje szempontjából az egyik legnagyobb fejlesztés a jármûipari tesztpálya,
melynek alapkõletételét május 19re tervezik. Elhangzott az is, hogy
még az idén megkezdõdik a logisztikai központ beruházása is.
Balaicz Zoltán szólt arról is,
hogy ebben az évben jelentõs jubileumot ünnepel a város, Zalaegerszeg elsõ írásos említésének
770. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból számos ünnepi eseményre
kerül sor az év során.
A vállalkozások vezetõi köszönõ oklevelet vehettek át a polgármestertõl, aki – mint fogalmazott
–, továbbra is számít a legtöbbet
adózók segítségére.
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Aktuális

HAGYOMÁNYOK HÁZA A KAZINCZY TÉREN?
ELKÉSZÜLTEK A KISZÖV-SZÉKHÁZ ÁTALAKÍTÁSI TERVEI

(Folytatás az 1. oldalról.)
A „jórészt” önkormányzati tulajdon annyit tesz, hogy a földszint
és a pince magántulajdonban van;
különféle üzlethelyiségeknek ad
otthont. A felsõ szintek tulajdonosa
viszont a város. Az épület nem-

nem ismert; annyi bizonyos, hogy
1858 után emelték – tette a hozzá
a polgármester.
A mostani tervek kidolgozásához konzultáltak a fõvárosi Hagyományok Házával és a helyi szakmai szervezetekkel (a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesülettel, a
néptáncegyüttesekkel, a Keresztury VMK-val). Elkészült egy szakmai anyag és egy látványterv (a
Baratta Építész Mérnöki Iroda jó-

megújulni az épület. Balaicz Zoltán elárulta: ez külsõ felújítást és
belsõ átalakítást is jelentene. A
belsõ tereket – különösen a nagytermet – szeretnék az eredetihez
hasonló módon helyreállítani.
Mindehhez falkutatást is végeznek, hogy az eredeti színekrõl minél több információt szerezzenek.
Megújulnának ezenkívül a második szinten lévõ kisebb helyiségek konferenciák is lennének az új kulis, ahol kiállítótér, próbatermek ke- turális helyszínen. A terem befogadóképessége állóhelyek esetén
körülbelül 140 fõ, koncert esetén
pedig nagyjából 80 ülõhely.
A polgármester ugyanakkor azt
mondta: a Hagyományok Háza
nem egy önálló intézmény lesz,
hanem ha megvalósul, a Keresztury VMK intézményegységeként mûködik majd. Az lenne a cél,
hogy a városban, város környékén
mûködõ népmûvészeti és hagyományõrzõ egyesületek „belakják”

Balaicz Zoltán

csak homlokzata, hanem eszmei
értéke miatt is fontos Zalaegerszegnek. Amíg az Arany Bárány
Szálló 1894-ben nem épült meg,
az épület dísztermében mûködött
a Zalaegerszegi Kaszinó, majd a
Társaskör, illetve más társadalmi voltából). Az elõzetes becslések rülnének kialakításra. De új vizesesemények színhelye is a díszes szerint,
funkciótól
függõen blokk és ruhatár is létesülne. Az
épület volt. Pontos építési ideje 250–350 millió forintból tudna épületnek van egy padlástere is,
viszonylag jó állapotban. Arról
még folynak a tárgyalások, hogy
ezt érdemes-e – és ha igen, milyen célra – hasznosítani.
Ami a funkciót illeti, a nagyterem az átalakulás után táncházsorozatnak,
néptáncesteknek,
koncerteknek adna otthont, de a
témába illõ iskolai, óvodai foglalkozások, elõadások, kiállítások,

MI JÖN A RÓZSASZÍNÛ
KÖD UTÁN?
PSZICHO EST A PÁRKAPCSOLATOK FÁZISAIRÓL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A differenciálódás vitákkal tarkított idõszakában ezekbõl a kezdeti élményekbõl tudunk meríteni.
A konfliktust – a kapcsolat ezen
második szakaszában – nem le-

viszont azt tapasztalja, hogy a párok többsége ellavíroz valahogy a
két állapot között; hol az egyik, hol
a másik kerül fókuszba. Ebben a
harmadik szakaszban a kapcsolatnak az az egyik legfõbb „feladata”,

het megúszni. Már látjuk a másik
hibáit és elkezdõdnek a játszmák
is. Ekkor alakulnak ki azok a szabályok, amik mentén élünk majd.
Így lép át a viszony a harmadik
szakaszba, ami az önmeghatározás idõszaka. Ilyenkor eszünkbe
jut, hogy a kapcsolat elõtt is volt
egy életünk – munkánk, hobbink,
barátaink –, így ismét a külvilág
felé fordulunk. A szakember itt
megjegyezte: ebben a szakaszban van meg talán a legnagyobb
esély arra, hogy egy harmadik fél
is megjelenjen a színen. A gyesrõl munkába visszatérõ anyukák
újra nõnek érzik magukat, és a
férfiak is kereshetik az új, izgalmas dolgokat, hiszen az otthoni
biztonság megszokottá/unalmassá válhat.
Az egyensúlyt fontos megtalálni. Annál is inkább, mert egyrészt
vágyunk a biztonságra, másrészt
meg elvárjuk az izgalmakat, a változatosságot. Ez nem megy mindig egyszerre. A pszichoterapeuta

hogy épp a biztonság révén, érzelmileg feltankolhassunk egymásból. Így eljuthatunk a negyedik
szakaszig, ami újból a közeledésrõl szól. Jellemzõen ez az az idõszak, amikor a gyerekek kirepülnek, és a pár újra együtt lehet. Az
átlagéletkor kitolódásával ez egy
hosszú szakasz lehet, így fontos,
hogy minõségi idõt tudjanak a felek eltölteni egymással.
Persze ez utóbbi a többi szakasznál is nélkülözhetetlen. Kell,
hogy a párok kettesben (is) legyenek, és új élményekkel gazdagodjanak. Különben csak amolyan lakótársakká válnak. Az elkötelezõdéssel tehát nem szabad hátradõlni és elengedni magunkat. Mert a
kapcsolatért mindig tenni kell. A
kommunikáció pedig sokkal hasznosabb tud lenni, mint a teljesíthetetlen elvárások és az ebbõl fakadó sérelmek. Ehelyett inkább fordítsunk energiát a másik elismerésére, ami mindként fél számára
egyfajta „kapcsolati tuning” lehet.

a házat. Amolyan önszervezõdõ módon; kialakítva a
megfelelõ mûködési rendet
és a különféle programokat.
Balaicz Zoltán úgy érzi,
hogy mivel a város egyik régi, impozáns és korábban
megbecsült épületérõl van
szó, jó lenne, ha mielõbb
megszépülne, és új funkciót
kapna. A tervek készen állnak, remélik, hogy hamarosan pályázati forrást is találnak a megvalósításhoz.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• 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/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

•
•
•
•
•
•

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/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-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2017. febr. 23., márc. 30. Kék zsák: 2017. febr. 24., márc. 31.
Üveghulladék gyûjtése: április 28. (péntek).
A zöldhulladék szállítása 2016. december 1-tõl 2017. március 31-ig
kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Erdélybõl, Bihar-hegységbõl BIHAR KINCSE teák:
magasvérnyomás-, cukorbetegek, pajzsmirigybetegek teái
Cukorbetegeknek, tej- és gluténérzékenyeknek száraztészták,
lisztek, édesítõk stb.
Vitaminok, étrendkiegészítõk, gyógyvizek
Gyógynövényes fogkrémek, arckrémek, hajsamponok,
kézmûvesszappanok
Illóolajok, hévízi gyógyiszap, gyógykenõcsök
Vegyszermentes mosó- és takarítószerek

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

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

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z 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! z 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

VILLANYSZERELÉST
VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

•
•

lakásfelújítás vagy festés elõtti tûz- és balesetveszélyes
alumíniumvezetékek cseréjét, szerelvények áthelyezését,
egyéb épületvillamosági szerelést.

VARGA KFT.
Zalaegerszeg, Balatoni u. 2/a • 92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685

MARAI

KAROSSZÉRIA

• 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

ZALAKAROSON, a fürdõtõl
öt percre található összkomfortos
apartmanház

2017-TÕL EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve
egy egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-AS TELEFONSZÁMON,
ILLETVE E-MAIL: SCHBE.ANITA@GMAIL.COM
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Kultúra

HÁBORÚ VAGY FEGYVERES ÖSSZETÛZÉS
KÖTET A ZALAI HONVÉDEK KÁRPÁTALJAI BEVONULÁSÁRÓL

 A magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár 1939. március–
áprilisi kárpátaljai bevonulásának történetét és a magyar–szlovák
fegyveres összecsapás körülményeit tárja fel Molnár András történész (az MNL Zala Megyei Levéltárának igazgatója) és dr. Szabó Péter hadtörténész (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos fõmunkatársa) újabb közös kötete.

ban északnyugati irányban elõrenyomulva vették birtokba a számukra kijelölt területeket. Mindeközben többször kerültek fegyveres konfliktusba az ellentámadást
indító szlovák erõkkel, melyeknek
számos halálos áldozata is volt

– pet –
A szerzõpáros immár negyedszázada kutatja a korszak történéseit és annak zalai kötõdéseit.
Munkájukból már több kiadvány is
született. A legfrissebb a „Zalai
honvédek Kárpátalján” címû
könyv, melyet a minap mutattak be
a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban.
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõje után Kiss Gábor, a házigazda intézmény igazgatója elöljáróban elmondta: 1992-ben jelent
meg az elsõ közös kötet „Frontnaplók a Don-kanyarból 1942–43”
címmel, mely az Oroszországban
hõsi halált halt zalai honvédeknek
állít emléket. A két történész azóta
is folyamatosan végzi a kutatómunkát; nemcsak a doni katasztrófa körülményeit, hanem többek
között az erdélyi és kárpátaljai bevonulás történetét is feltárva. A
mostani kiadvány korabeli visszaemlékezések és fotók alapján a
kárpátaljai eseményeknek állít
emléket. De a kötet abból a szempontból is hiánypótló, hogy az
önálló magyar haderõ megszületésének körülményeire is rávilágít.

A történeti, illetve hadtörténeti
háttérrõl Szabó Péter szólt. Elhangzott: a magyar királyi honvédség csapatai a csehszlovák állam
szétesését követõen, 1939 márciusában kisebb harcok árán ismét
birtokba vették a trianoni békeszerzõdés során elcsatolt Kárpátalját. A kárpátaljai hadmûveletek
második szakaszában, így a szlovák–magyar összecsapásban zalai honvéd csapattestek is részt
vettek. A 9. önálló gyalogdandár
nagykanizsai és zalaegerszegi
alakulatai március 23-án indítottak
támadást, és a következõ napok-

A zalai 9. önálló gyalogszázad
március 23-án induló harci tevékenységét (a bevonulástól egészen
a hazatérésig) Molnár András ismertette egy vetített képes elõadás
keretében; a kötetben is szereplõ
korabeli fotográfiákat felhasználva.
A könyv létrejöttével kapcsolatban elmondta: a kutatómunkában
óriási szerepe volt az egykori honvédek azon leszármazottainak,
akik rendelkezésükre bocsátották a
korabeli dokumentumokat; legyen
szó levelekrõl, sajtóban megjelent
cikkekrõl, fotókról vagy éppen szóbeli visszaemlékezésekrõl. A témát
érintõen nagyon kevés hadiokmány maradt fenn. A fotográfiák jórészt amatõr felvételek, melyekhez
ritkán fûzõdik leírás, vagy egyéb
dokumentáció, ezért nehéz volt a
helyszínek és a szereplõk beazonosítása. A támogató önkormányzatnak, magánszemélyeknek és a
dokumentumokat rendelkezésükre
bocsátó családtagoknak pedig ezúton is köszönik a közremûködést.
A szerzõpárosnak mindeközben
egy újabb kiadványa is készülõben
van. Mint elmondták, még az idén
szeretnék megjelentetni az „Utóvédként a Donnál” könyvsorozat
harmadik, kiegészítõ kötetét, melynek korabeli levelezések, sajtótudósítások adják majd a gerincét.

vajdasági protestáns fejfákat mutatták be. Csuti Tibor fazekas, népi iparmûvész az úrasztali kancsók szakértõjeként volt jelen.
Radácsi Piroska hímzõ, a népmûvészet mestere (felvételünkön) pedig az úri hímzések tervezésérõl
beszélt, gyakorlatban öltéstechnikákat, minta- és színhasználatot
ismertetett. Bemutatta az általa
készített két úrasztalterítõ-feldolgozást, melyeket több éves
munkával készített.
A program folytatásaként március elején ajándéktárgy-készítésre várják a kézmûveseket Gébártra. Az elkészített darabokat május
végéig kell eljuttatni a zsûrihez, júniusban pedig kiállítást rendeznek
ezen alkotásokból Zalaegerszegen a református templom galériájában.

A HÓVIRÁG AZ ÉV VADVIRÁGA

– Bánfi Kati –
Egyre több növényt és állatot
választanak meg az év kiemeltjének. A legrégibb a sorban az év
madara kategória (1979 óta), a
vadvirágokat pedig hét éve szavaztatják meg a laikus közönséggel a szakemberek által kijelölt három növény közül. Az idén a liliomfélékhez tartozó hóvirág „vitte el a
pálmát”. A 2005 óta védettséget
élvezõ növénynek számos népi
neve van, így becézték többek kö-

zött árvavirágnak, fehér tavaszikának, hócseppnek, hagymás fehér violának, Gergely-napi virágnak, hóízvirágnak, kacsabirinek,
kígyóhagymának, szunnyadónak.
Hivatalosan használatos nevét
Benkõ József erdélyi tudós adta
az 1783-ban megjelent A növények nevezéktana könyvében.
A hóvirág megjelenésére idõjárástól függõen akár január közepétõl is lehet számítani, jellemzõen azonban február–márciusban virágzik. Látásból mindenki is-

felelõen alakul: a Dísz térrõl az
Európa téren és a Kossuth utcán át
jutnak vissza a maskarába öltözött
felvonulók a kiindulási helyszínre.
A jelmezek értékelése és az
eredményhirdetés után este 7 órától Back II Black-koncert várja a téren az érdeklõdõket.

ÚJDONSÁGOK ÉS PROGRAMOK A KERESZTURY VMK-BAN

KIKELETI SZUNNYADÓ
 A tél végét várók, népi hiedelmek elkötelezettjei mostanában a
medve elõbújását és Dorottya tágítását figyelhették árgus szemekkel. Mások az elsõ virág elõbújását várják a tavasz reményében. S biztos akadnak olyanok is, akik egyszerûen megnézik az
idõjárás-elõrejelzést. Bárhogy is van, az év vadvirága a hóvirág,
melynek szára már félig kibújt a talajból, azaz készülõdik már az
évszakváltás.

Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ lapunknak elmondta: tavaly két külön, ám egymáshoz közeli
idõpontban zajlott le a két
esemény. Most azonban
úgy döntöttek, hogy célszerûbb egy egynapos belvárosi programmá összevonni a
tematikailag amúgy is öszszetartozó rendezvényeket.
Február 28-án kora délután
fánksütõ csapatok gyülekeznek
majd a Dísz téren, 15 órakor pedig
kezdetét veszi a jótékonysági fánkvásár. Ezt követõen megjelennek
majd a jelmezesek is a téren, akiknek a menete fél ötkor indul el. Az
útvonal a hagyományoknak meg-

ONLINE JEGYRENDSZER – OTTHONI VÁSÁRLÁS

REFORMÁCIÓ ÉS NÉPMÛVÉSZET
is bármit adományozhattak, nem
volt megkötés. Akár eredetileg abrosz volt, valamely hozomány részeként vagy éppen vállkendõ,
selyemkendõ, vászonszõttes úri
hímzéssel. A népi hímzések nagyon értékes darabjaira lehet így
lelni, például a felvidéki lyukhímzés vagy a tiszántúli hímzés. De a
népi kerámiák, melyek szintén kis
számban maradtak fenn, egyébként is nagyon jól kutathatók. Az
egykori korsókat, cseréptálakat
adományozták úrvacsorához, kenyérosztáshoz. Fatárgyakat perselynek, perselytartónak faragott
ládikák és állványok formájában –
emelt ki néhány érdekességet kutatásaiból.
A hétvége elõadói voltak még
Raj Rozália és Nagy István néprajzkutatók Szabadkáról, akik a

 Közeledik a február, na
meg a farsangi szezon
vége, és vele a hagyományos télûzõ rendezvények sora is. Idén február
28-án, kedden kerül sor a
Városi Farsangra, mely
ezúttal kiegészül a tavaly
életre hívott Fánky Fesztivállal.

mindkét oldalról. Az elsõ zalai hõsi
halott Vitai Dávid honvéd volt, akinek temetési menetérõl korabeli
fénykép is látható a könyvben.
A szerzõk érdekességképpen
elárulták: hogy a szlovák–magyar
összecsapás háborúnak tekinthetõ-e vagy sem, arról megoszlanak
a vélemények. A magyar hadtörténészek nem nevezik háborúnak,
„csupán” egy korlátozott hatókörû,
korlátozott csapatokat és területet
érintõ fegyveres konfliktusnak. A
szlovákok viszont a magyarokkal  Újdonságokról és az idei év legfontosabb programjairól szávívott „kis háborúként” tartják szá- molt be sajtótájékoztatóján a Keresztury VMK vezetése, illetve a
hozzá tartozó intézményegységek csoportvezetõi.
mon az összecsapást.

Flaisz Gergõ igazgató elmondta: az egyik legnagyobb
fejlesztés az online jegyrendszer bõvítése és frissítése lesz.
Ez már egy régi nagy adóssága
az intézménynek a közönség felé. Jelenleg úgynevezett biankójegyekkel dolgoznak, a tervek
szerint azonban márciustól saját
online jegyrendszerük lesz. A látogatók így otthon a karosszékbõl is jegyet válthatnak az egyes
rendezvényekre.
A közelmúltban megújult a
VMK aulája; egy modernebb, letisztultabb fogadótérrel és információs pulttal találkozhat a betérõ. Általánosságban elmondható, hogy nõtt a Keresztury
VMK és a hozzá tartozó intézményegységek közönségszáma.
Az igazgató hozzátette: változatlanul a 14–28 éves korosztályt a legnehezebb bevonzani.
Számukra sikeresnek bizonyult
a tavalyi LandorJam program.

Idén a vloggerek világával szeretnék megismertetni a fiatalokat egy érdekes program keretein belül. További újdonságként
említette, hogy 2017-ben a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesületének Pontott Partyját (a felsõoktatási ponthatárok meghúzásának alkalmából) a VMK
rendezi, csakúgy, mint a Városi
Diáknapot és a Gyermeknapot.
Rácz Enikõ igazgatóhelyettes a VMK további programjaival kapcsolatban elmondta: több
új ingyenes programsorozatot is
indítanak. Ilyen például a Világjárók, melyen civilek számolnak
be saját úti élményeikrõl. A másik pedig az Ébredõk, ami a test,
lélek, szellem harmóniájáról
szóló ezoterikus sorozat lesz.
A Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem, az Art Mozi, az
Apáczai Mûvelõdési Központ, a
Kézmûvesek Háza és a Családi
Intézet fontosabb rendezvényeirõl Majer Piroska, Drávecz Szabolcs, Dala Hajnalka, Prokné
Tirner Gyöngyi és Pölöskey Ildi-

kó csoportvezetõk számoltak
be. Elhangzott: a hangversenyteremben folytatódnak a népszerû bérletsorozatok (JazzSzerda, Orgonabérlet, Klasszikus hangversenybérlet), tavaszszal pedig ismét lesz Egerszegi
Páholy.
Az Apáczai Mûvelõdési Házban „Házunk, kertünk, udvarunk...” címmel újszerû kertészeti vásárral és kiállítással készülnek májusban. Ebben az
esztendõben pedig a skanzen
helyett a Gébárti-tó partján kerül
megrendezésre a XIV. Zalaegerszegi Országos FazekasKeramikus Találkozó és Fesztivál (május 13–14-én). Szintén
újdonság lesz a Kézmûvesek
Házában a „Hejj regõ rejtöm” címû országos tábor, mely a zalai
népi hangszerkészítésbe avatja
be a résztvevõket.
A Keresztury VMK vezetése
fontosnak tartja, hogy minél
több pályázati forráshoz jussanak, akár a programok finanszírozását, akár az egyes intézmények fejlesztését illetõen. Sikeres pályázat esetén sor kerülhet
például az Art Mozi teljes felújítására is.

– Jelentõs volt a gyûjtése, akár
a hagymák kiásása is, mely tönkretette az élõhelyét. Illetve mivel
jellemzõen a nagyvirágú, szép példányokat szedték le, genetikailag
leromlott a növény, azaz a kisvirágúak maradtak meg, és ez a tulajdonság egyre erõsebbé vált.
– A vadvirág génbankba Ön
gyûjtött be példányt.
– Aggteleken van egy passzív
vadvirágbank, melyet vésztartaléknak szántak. Ez egy hosszú távú
tárolást biztosító génbank, nemzeti projekt alapján. Éppen mostanában lett díjazott ez a projekt – jegyezte meg Illyés Zoltán. – Ebbe
2014-ben gyûjtöttem Kikeleti hóvirágot Zalaszentlõrincrõl, illetve tõzikét Botfáról és orchideát Zalaegerszeg környékérõl. Érdekes
szakmai kérdés volt, hogy mennyi
az a magmennyiség, amit tárolni
kell adott fajból. A hóvirágnak toktermése van, háromrekeszû. Nem
igazán szokott feltûnni, pedig sokáig megvan, földre hajolva. A mag
fehér színû és érdekesség, hogy
van rajta egy olajos szövetdarab,
mely csalogatja a hangyákat, és
aztán õk terjesztik el a magokat. A

megporzásban pedig a poszméhek vesznek részt, mivel a
háziméhek ilyenkor még nem túl
aktívak. Tehát a hóvirágon keresztül a vadon élõ méhek is jól megfigyelhetõk. A hóvirág szaporodásában ez a megporzás a jelentõs,
nem a hagymás osztódás. Viszont,
hogy ilyen korán virágzik, az a
hagymának köszönhetõ, hiszen
elõzõ évrõl tárolja a tápanyagot, és
gyorsan virágba tud borulni. Ehhez
azonban az kell, hogy elvirágzás
után ne kaszálják le egybõl, hogy a
hagyma tudjon ismét töltekezni.
Errõl a hagymáról azonban tud-

ni kell, hogy mérgezõ. A növény
maga pedig olyan drogot tartalmaz, mely az Alzheimer-kór kezelésében használatos. Illyés Zoltán
elmondta még, a virág UV-tartalma alacsony, ezért a rovarok számára mintegy fekete folt tûnik ki a
havas háttérbõl. A mi szemünk viszont hófehérnek látja. Innét is
ered, hogy nemcsak a remény, de
a tisztaság jelképe is. A magyar
eredetû Hóvirág keresztnevû hölgyeket pedig március 21-én és április 3 án lehet köszönteni, akár, de
csak saját kertbõl szedett Pompás
hóvirággal.

– pet –

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kutatási területük nemcsak
Magyarországra terjed, hanem
határon túl is, kiemelten Kárpátaljára. Eredményeiket folyamatosan
publikálják, mely írások az egyházközösségeken keresztül érhetõk el.
– A reformátusoknál bármilyen,
adott korban értékesnek tekinthetõ anyagból készülhettek például
a kelyhek. A helyi kézmûvesek
adományai voltak ezek, s miközben kint a világban gyakran megsemmisültek a hasonló tárgyak,
az egyházak megõrizték ezeket. S
mivel napi használatban voltak,
90 százalékuk nem került a múzeumokba. Így lehetséges, hogy
akár többszáz éves népi alkotásokra lehet lelni, melyek jelentõsek kultúrtörténetileg is. Terítõként

FARSANG ÉS FÁNKY FESZTIVÁL

meri, van egy õshonos és számos
kerti változata, s a vadvirágmegõrzõ génbankba éppen egy zalai
példány került. Mindezekrõl kérdeztük a szakértõt, dr. Illyés Zoltán
biológust.
– Sokan azt hiszik csak egyfajta
hóvirág van. Magyarországon vadon élõ, õshonos valóban csak egy
van, ez a Kikeleti hóvirág. A kertben azonban számos változata lehet, leginkább a Hollandiában nevelt, de Ukrajnában õshonos Pompás hóvirág. A kétfajta jól megvan
egymás mellett, a termesztett nem
szorítja ki az õshonost, és csak ez
utóbbi védett. A termesztett változat még nem honosodott meg, bár
kikerülhetett a természetbe, de
összetartó populációt ott nem alkot
– mondta a szakember.
– Miért lett védett a növény?

6

Városháza

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI GARÁZS
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvánospályáztatás útján kívánja hasznosítani
az alábbi bérleményét:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet –170308.”
Cím
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

MegAlapFizetendõ
Alapár
nevezés terület
óvadék

Kinizsi–Holub 1927/32/A/90 garázs
u. 11. sz.

14 m2

455 Ft+ 16.180 Ft
áfa/m2/hó

Fizetendõ
pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)
8.090 Ft

A garázsra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni,
kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó
adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft.
címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell
eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül –
részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
– A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti
jogviszony hosszát.
– Pályázó nevét, címét.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
– Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje: 2017. március 7. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja:
2017. március 8. (szerda) 11.00 óra
Helyszíne:
LÉSZ Kft. tárgyalója 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja:
2017. március 9-tõl
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu
és a
http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés
esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít). A LÉSZ Kft. fenntartja
a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS
KOLLÉGIUM
8900 ZALAEGERSZEG, ZÁRDA U. 25.

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017-tõl kezdõdõen méltó módon kívánja elismerni azon támogatókat,
akik hozzájárulnak Zalaegerszeg sportszervezeteinek stabil
mûködéséhez, akik a helyi sportélet területén fejtik ki önzetlen tevékenységüket.
Ennek megfelelõen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete módosításának keretében, 2017. február 14-i hatályba lépéssel, egy új elismerési formáról, a „Sport mecénása díj” adományozásáról döntött.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Sport mecénása
díj”-at adományozhat olyan magánszemélynek vagy szervezetnek,
aki/amely kiemelten támogatja a város sportéletében megvalósuló
programokat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek.
A díjból évente egy adományozható.
A díjra javaslatot a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a
város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett
sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi tehetnek.
A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2017. március 15. napjáig kell a város polgármesteréhez eljuttatni (8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
A rendelet teljes terjedelmében letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu portálról.

M

EGHÍVÓ

A 2017-es évben is lehetõséget biztosítunk szülõk és nagycsoportos óvodások számára, hogy bepillantást nyerjenek az iskolai
élet titkaiba. A gyermekfoglalkozásokat tanító nénik vezetik, a szülõket pedig iskolabemutatóval és hasznos elõadásokkal várjuk.
Az iskolára felkészítõ foglalkozások hétfõnként 16.30 órakor
kezdõdnek. Külön alkalommal személyes találkozásra várjuk azokat a a családokat, akik a következõ tanévben a Mindszenty-iskola
közösségéhez szeretnének tartozni.
2017. február 22-én 8–9.45-ig nyílt tanítási órák keretében
lehetõséget biztosítunk a leendõ tanító nénik tanóráinak meglátogatására.
2017. március 21–22–23-án délután 14–18 óráig személyes találkozásra várjuk az iskolánk iránt érdeklõdõ szülõket és gyermekeket. A leendõ tanító nénikkel nyílik lehetõség játékra és személyes
beszélgetésre. Ennek konkrét idõpontja az iskola portáján található
jelentkezési ív alapján választható ki.
Minden érdeklõdõ családot nagy szeretettel várunk!
Elérhetõségeink:
www. mindszenty.net
Telefon/fax: 06-92/310-195

VI. ZEGASZTÁR 2017.

JAVASLATKÉRÉS
„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS
„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEKRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete értelmében Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város 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 maradandó
alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város
fejlõdését, elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet
fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is
megtisztelhetõ.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a
közgyûlés tagjai és állandó bizottságai, a városban 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 polgármesterének.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím
adományozható annak a személynek, 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 Zalaegerszeg város közösségi
életének fejlõdéséhez.
E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá legalább
200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes
indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A címek adományozására vonatkozó javaslatot indokolással
ellátva 2017. március 10. napjáig kell eljuttatni Zalaegerszeg
MJV polgármesteréhez (levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím: onkorm@ph.zalaegerszeg.hu).
A javaslatok elbírálására a 2017. április 13-i közgyûlésen kerül
sor.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Humánigazgatási Osztálya és a Zalaegerszegi Televízió és
Rádió Kft. az elõzõ öt, nagysikerû városi tehetségkutató
versenyfelhívását követõen ismét felhívást tesz közzé
A ZALAEGERSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÉS
KÖZÉPISKOLÁK TANULÓI SZÁMÁRA

„ZEGASZTÁR 2017”
címmel az alábbi kategóriákban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

könnyûzene
komolyzene
népzene
versmondás – prózamondás
színjátszás
népi tánc
modern- és társastánc
szépirodalom (vers, novella)
képzõmûvészet (rajzok, festmények, kisplasztikák stb.)

A versenyre 2 korosztály jelentkezhet:
1. általános iskola
2. középiskola
A városi elõdöntõkre a jelentkezési határidõ:
2017. március 14. (kedd)
A városi elõdöntõkre áprilisban kerül sor a Zalaegerszegi
Televízió élõ televíziós adása keretében. A zsûri döntése és a
közönségszavazatok alapján kategóriánként 4 versenyzõ jut be
a Zegasztár Gálára (1–2–3. helyezettek és közönségdíjasok).
A ZEGASZTÁR GÁLA május 12-én (péntek) 19.00 órakor a
Hevesi Sándor Színházban szintén élõ televíziós adás keretében
kerül megrendezésre Zalaegerszeg város elsõ írásos említésének
770 évfordulóján, Zalaegerszeg város napjának kiemelt
rendezvényeként.
Itt kerülnek átadásra a díjak – 1–2–3. helyezettek – és a közönség és a televíziónézõk SMS-szavazatai alapján a verseny fõdíja a
2017. évi Zegasztár cím elnyerõjének.
A jelentkezéseket Jelentkezési lap kitöltésével Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási
Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. IV/423.) kell benyújtani, lehetõség van egyénileg is vagy iskolánként összesítve.
Jelentkezési lapok kérhetõk a Humánigazgatási Osztályon,
illetve letölthetõk Zalaegerszeg honlapján: www.zalaegerszeg.hu
és a Zegasztár Facebook-oldalán.

SENIOR AKADÉMIA
2016–2017

TAVASZI FÉLÉV

BEIRATKOZÁS
Ezúton tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg közös szervezésében megvalósuló Senior Akadémia 2016/2017. tavaszi félévére 2017. február
27-én, hétfõn 13–15 óra között lehet beiratkozni az Infocentrum
nagytermében (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a), ahova a
már beiratkozott hallgatókat és az új beiratkozókat is várják.

7

Sport

OPTIMISTA ANDRÁSHIDAIAK VISSZATALÁLNI A HELYES ÚTRA
A KEMÉNY TÉL SEM ZAVARTA A FELKÉSZÜLÉST A CSAPATKAPITÁNY SZERINT MÉG AKÁR FEL IS JUTHATNAK

 A nyolcadik helyrõl, azaz jó középcsapat pozícióból várja a
folytatást az NB III-as labdarúgó-bajnokság Nyugati csoportjában
a Tarr Andráshida SC csapata. Az együttes alapcélja továbbra is
a biztos bentmaradás, azonban az õszi jó szereplés után többre
vágynak, szeretnék megõrizni jelenlegi helyezésüket.
– A kemény téli idõjárás
összességében nem zavarta felkészülésünket, többet edzettünk
mûfüves pályán – hangoztatta Dobos Sándor edzõ. – Ugyan ez a
fajta pálya jobban igénybe veszi
az ízületeket, könnyebben lehet
sérülést szerezni, de kisebb problémákat leszámítva, nem akadt
hátráltató tényezõ. A bajnoki rajt
elõtti utolsó héten már természetes füvön gyakoroltunk. Ennyi idõ
elég volt, hogy a megszokott talajt
újból megismerjük.
– A bajnoki szünet során
mennyire változott játékoskeretük?
– A védelmet igyekeztünk stabilizálni, ide igazoltunk két játékost.
Simonfalvi, a ZTE FC egykori labdarúgója Gyõrbõl érkezett, egyértelmûen erõsítést jelent számunkra. Szintén a védelembe igazoltuk
Majort Hévízrõl. Mindkét játékos
erõssége lehet a csapatnak. Távozott Koltai, Horváth Dávid és Pesti.

Kónya mûtét elõtt áll, szinte biztos,
hogy tavasszal nem játszhat.
– A tabellán jó középcsapat
pozíciójában vannak, ennek ellenére mindig szerényen terveznek?
– Továbbra is a biztos bentmaradás az alapcél. Jelenlegi helyezésünk azonban optimistává tesz

minket. Elsõ lépcsõben minél hamarabb szeretnénk megszerezni a
biztos bentmaradáshoz szükséges pontokat. A lelkünk mélyén viszont többre vágyunk, az õszi jó
szereplés után mindenképpen
szeretnénk a középmezõnyben
végezni. Ami nem lesz könnyû, mivel a csoport többi csapata is igyekezett erõsíteni. A kiesés ellen
harcoló Komáromhoz több tatabányai játékos igazolt, megerõsítette
keretét az alsóházban lévõ Sárvár
is. Az élcsoportban tanyázó Érd,
Gyõri ETO és Kaposvár szintén
igen aktív volt ezen a téren.
– A téli szünetben a Tatabánya visszalépésérõl lehetett hallani. Mi a helyzet jelenleg?
– Hivatalos értesítést errõl nem
kaptunk. Nem tudjuk, hogy mi lesz
az egykori NB I-es csapattal. Ha
háromszor nem állnak ki, a versenykiírás szerint törlik eredményeiket. Minket nem érint negatívan, mindössze egy pontot veszítünk, és öt kiesõ helyett négy lesz
a csoportból. Egyébként nem kívánunk foglalkozni más csapat gondjaival, a saját utunkat kívánjuk járni, és meg akarjuk õrizni középmezõnybeli pozíciónkat.

– Hatan mentek,
hatan jöttek. Erõsödött vagy netán gyengült
a
ZTE
játékoskerete?
– Nehéz megmondani. Az átigazolási
szezon utolsó napján is
érkeztek új játékosok,
nem lehet megítélni,
hogy milyen erõsségû
keret jött létre – vélekedett Forgács András. –
Remélem, hogy mind a
hat érkezõ segíteni tud
a ZTE-nek a tavasz során.
– A csapat felkészülése nem
volt problémamentes. Sérülések, betegségek jöttek közbe. A
nehézségek ellenére Csató Sándor azt mondta, hogy akik végigdolgozták a felkészülést, jó
állapotban vannak...
– Osztom a véleményét. A bajnokság elsõ két fordulójában, minden bizonnyal a „régi” csapat lép
pályára. Az újak közül többen sérülten érkeztek, ha mindenki
egészséges lenne, akkor is a felkészülést végigcsináló játékosok
kezdenék az idényt. Az eredményesség a felkészülési mérkõzéseken nem volt az igazi értékmérõ,
a terhelésen volt a hangsúly.
– Az átigazolási szezon során
mely csapatrész erõsödött leginkább?
– Történt változás a játékos– Erre a bajnokság adja meg a
keretben?
választ. Az õszi idény során sem
– Mindössze annyi, hogy Körö- volt gyenge keretünk, de a szezon
si Csaba végre játszhat nálunk. hajrájában sokan voltak sérültek.
Sokat jelenthet számunkra, az NB
I-es Sümegtõl érkezett.
– Terveik a bajnokság további fordulóira?
– Mindenképpen szeretnénk elkerülni az utolsó helyrõl. Az erõviszonyok alaposan megváltoztak, a
Nyíregyháza megerõsödött, a
Szeged tartja jó formáját A Fehérvár is izmosodott, rendszeresen
tudnak játszani különbözõ bajnokságokban. Sokkal több a meccsrutinjuk. Egyedül a Gyõr megelõzésére mutatkozik reális esélyünk,
de bravúrok esetén akár még a
harmadik hely is elérhetõ. Az a
szerencsénk, hogy innen nem lehet kiesni, de feljutni igen.
– Hallani lehet, hogy a röplabdát is beemelik a társasági
adó kedvezményezettjei közé.
Jelentene segítséget?
– Mindenképpen. Sikerülne támogatókat találni, akik társasági
adójuk bizonyos részével segítenének. Anyagi téren biztosan elõrelépést jelentene számunkra. A
társasági adót viszont csak mûködésre és az utánpótlás nevelésére
lehetne fordítani.

ELKERÜLNI AZ UTOLSÓ HELYRÕL
A RÖPISEK SZÁMÁRA IS KEZDÕDIK AZ IDÉNY

 Folytatódik a másodosztályú bajnokság a röplabdázóknál. Idén
az elsõ kuparendszerû fordulót rendezik meg. A város egykori elsõ NB I-es csapata a ZTE RK idáig gyengélkedett. Az amatõr csapat számára a legrosszabb az ilyen lebonyolítási forma, mivel
nem tud rá rendesen felkészülni.
– A bajnokságban az ötödik,
azaz az utolsó helyen állunk, eddig nem sikerült mérkõzést nyernünk – mondta szomorúan Domokos Lajos edzõ. – A hétvégén mi
leszünk a házigazdák, remélem sikerül javítani az eddigi gyenge
mérlegünkön.
– Akkor a hétvégén mindent
beleadnak, hogy megszülessen
az elsõ siker...
– Igyekszünk mindent megtenni, hogy meglegyen az elsõ gyõzelmünk. Sajnos, a felkészülésünk
nem éppen tökéletesen sikerült.
Munkahelyi elfoglaltság, betegségek, több játékos hiányzott az
edzésekrõl. A fiúkat elnézve viszont az akarati tényezõkkel biztosan nem lesz gond.
– Egy-egy kuparendszerû
forduló között sok idõ eltelik.
Mennyire sikerül tartalmasan kitölteni ezeket a szüneteket?
– Nagyon nehéz, mivel edzõmérkõzéseket nem tudunk játszani. Ellenfeleink – például a Székesfehérvár, a fõváros közelsége

miatt – többször játszhatnak. Amatõr csapat lévén kevesebb edzést
tudunk tartani. A kuparendszerben
megrendezésre kerülõ bajnokságban két nap alatt bonyolódik le egy
forduló, ami számunkra nagyon
megterhelõ. Minden bizonnyal ez
is belejátszik gyenge szereplésünkbe. Egy hétvégén négy mérkõzést kell játszanunk.

FUTSAL DIÁKOLIMPIAI DÖNTÕ
A GYÕRIEK SIKERÉVEL ZÁRULT

 A múlt évhez hasonlóan ismét Zalaegerszegen rendezték meg
a fiúk IV. korcsoportjában a futsal diákolimpia döntõjét. Zalaegerszeget a Landorhegyi-iskola diákjai képviselték.
A 20 csapat két helyszínen két
napon át mérkõzött, a Zalakerámia Rendezvény- és Sportcsarnokban és a Kölcsey-gimnáziumban.
Az egerszegiek csoportjukban
elõbb 3-1-re kikaptak a gyõriektõl, majd 3-0-ra vesztettek a pécsiek ellen. Ezt követõen 1-1-re
végeztek kaposvári riválisukkal,
de büntetõkkel a több pontot a

Landorhegyi kapta. A csoport
utolsó meccsén 4-3-ra nyertek a
pápaiak ellen, ám nem sikerült
továbbjutniuk: öt ponttal a D-csoport 4. helyén zártak.
Vasárnap az állva maradt
nyolc csapat egyenes kieséses
rendszerben folytatta a csatározásokat. A döntõben a Fekete István Általános Iskola (Gyõr) csapata a debreceni Szent József

 A Magyar Kupa után a bajnokság felé fordul a szurkolók és a játékosok figyelme. Folytatódnak a küzdelmek a labdarúgás második vonalában. Ezúttal Forgács Andrást, a ZTE FC csapatkapitányát kérdeztük, mit remélnek, hol végezhet a ZTE a bajnokságban?

Általános Iskola ellen 5-0-ra gyõzött. A dobogó harmadik helyén
végzett a felcsúti Endresz
György Általános Iskola, 9-1-re
legyõzve a kazincbarcikai Pollak
Mihály Általános Iskola csapatát.
A végeredmény: 1. Fekete István Általános Iskola (Gyõr), 2.
Szent József Általános Iskola
(Debrecen), 3. Endresz György
Általános Iskola (Felcsút), 4.
Pollack Mihály Általános Iskola
(Kazincbarcika), ...13–16. Landorhegyi Sportiskolai Általános
Iskola (Zalaegerszeg).

Talán emiatt is estünk vissza. A tavasz során, ha elkerülnek bennünket a sérülések, nagyobb lesz a
választási lehetõsége a vezetõedzõnek.
– Hová juthat el a bajnokság
végére a ZTE, ha minden rendben lesz a csapatnál?
– Mindenképpen elõrébb akarunk lépni, vissza szeretnénk ka-

paszkodni az élcsoportba, ahol
voltunk a 17 forduló után. Az õszi
idény végén 2–3 mérkõzést rontottunk el. A tavasz elején 2–3 sikeres találkozóval vissza is kerülhetünk az élcsoportba,
ahová tudása alapján való a ZTE.
– A túlzottan optimista szurkolók
még reménykednek a feljutásban
is. Irreálisnak nevezhetõ elképzelésük?
– Nem tartom annak. Az NB II-ben
már volt példa rá,
hogy csapatok 9 pontos hátrányból feljutottak az élvonalba.
Egy biztos, a tavasz
során nem lehet egyetlen mérkõzést sem félvállról venni. A kiesõ
helyen lévõ csapatok is jelentõs
erõfeszítéseket tettek, hogy megerõsítsék játékoskeretüket. Eddig is
voltak, a jövõben is lesznek meglepõ eredmények a fordulók során.
Nekünk arra kell törekedni, hogy mi
a magunk számára a legkevesebbé okozzunk negatív szenzációt.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Kaposvári Közutasok 8:0 (3438-3133)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Rákoshegyi VSE II.–ZTE ZÁÉV 0:8 (3010-3303)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Budapest.
ZTE NKK–PINKK Pécsi 424 53-63 (16-14, 19-23, 13-8, 5-18)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
BFC Siófok–ZTE FC 1-1 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Siófok
Tarr Andráshida SC–Gyõri ETO 0-2 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg, 300 nézõ.
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