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GÖCSEJI LÁTOGATÓKÖZPONT A PIACON LETETTÉK AZ M76-OS AUTÓÚT ALAPKÖVÉT
HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVESTERMÉKEK HÁZA ÉPÜL

MEGVALÓSUL ZALAEGERSZEG BEKÖTÉSE A GYORSFORGALMIÚT-HÁLÓZATBA

 Zalaegerszeg és a cserlapi csomópont 2x2 forgalmi sávra való
bõvítésével valamint az M7-es holládi csomópontja és Fenékpuszta között újonnan építendõ 2x2 sávos szakasz létesítésével
kezdõdnek meg a munkálatok – hangzott el a zalai megyeszékhely és az M7-es autópálya között megépülõ M76-os gyorsforgalmi út kivitelezésének alapkõletételén.
– Antal Lívia –
Az
ünnepségen
elsõként
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere szólt. Mint mondta, a
város eddig egy nehezen megközelíthetõ, 2x2 sávos úttal el nem
érhetõ megyeszékhely volt, ami
több befektetõi döntésnél hátrányt
jelentett. Most azonban egy több
évtizedes álom valósulhat meg a
zalaegerszegiek és a zalaiak számára. Emlékeztetett arra, hogy a
megyeszékhely közlekedési kapcsolatainak javítását ezen gyorsforgalmi út megépítésével a Mo Véglegesítették a helyi termelõi és kézmûvespiac kiviteli terveit. A közbeszerzési eljárást követõen, nagyjából a nyár végén, indulhatnak el az elsõ munkálatok a piactér és a Munkácsy utca
közötti foghíjtelken.
– pet –
A TOP-projekt keretén belül
megvalósuló, mintegy 500 millió
forintos beruházás fele a gazdaságfejlesztést, másik fele pedig a
turizmust szolgálja. A cél az, hogy
egy olyan termelõi piac és szövetkezeti bolt jöjjön létre, ahol helyi
termékekbõl készült árucikkeket,
illetve kézmûvestárgyakat is lehet
vásárolni – válaszolta érdeklõdésünkre Tolvaj Márta alpolgármester. Elárulta: nemcsak mint a projekt egyik koordinátora, hanem
mint magánember is szívén viseli
a beruházás sorsát, hiszen nagyon szereti a kézmûvestermékeket és a hagyományos gazdálkodáshoz, életmódhoz kötõdõ dolgokat. Reméli, hogy ez utóbbiból turisztikai attrakció is lesz az új termelõi csarnokban.
– A terv az, hogy a Modern városok program elemeihez kapcsolódva egy olyan kereskedelmi és
idegenforgalmi központ jöjjön létre, ami élõvé teszi a piac környékét. Szeretnénk, ha a Mindszenty
térrel nem érne véget a szó szoros
értelemben vett belváros, és a

A BETEGELLÁTÁSÉRT

 Új munkakörök kialakítását
valamint szakorvosi és szakdolgozói képzések megvalósítását szolgálja a zalaegerszegi
Szent Rafael Kórház két nyertes EFOP-pályázata, melynek
részleteit sajtótájékoztatón ismertették.
– AL –

Nem elegendõ a létszámbeli
gondok megoldása az egészségügyben, hiszen olyan gyorsan fejlõdõ szakmáról beszélhetünk,
amely minden területen igényli a
tudásfejlesztést, fogalmazott dr.
Halász Gabriella fõigazgató. A 150
millió illetve a 125 millió forinttal támogatott pályázatok éppen a humánerõforrás-ellátottság fejlesztését szolgálják, elsõsorban a jelenlegi dolgozókat érintve, és másodsorban új munkatársak felvételét
segítve.
(Folytatás a 3. oldalon.)

piac felé sétálva is találnának az itt
élõk vagy az ide látogatók valami
érdekességet. A termelõi piac
ugyanis folyamatosan – reggeltõl
késõ délutánig – nyitva lesz, nemcsak az úgynevezett piacnapokon.
A tapasztalatok szerint egyre nagyobb az igény a helyben készült,
egészséges és jó minõségû élelmiszerekre és kézmûvestermékekre, ezeket így szervezett körülmények között és széles választékban tudják a kistermelõk és a
kézmûvesek a vevõkhöz eljuttatni.
Az alpolgármester elmondta: a
kétszintes, tetõteres épület 50 helyi
termelõt fogad majd be. A földszinten elárusítóhelyek, szövetkezeti
bolt, étterem kap helyet, az elsõ
emeleten pedig egy tudásközpont
létesül. Kiállítótér, tankonyha és
kézmûvesmûhelyek is kialakításra
kerülnek. Ez utóbbiakban többek
között a szövéssel/fonással, csipkeveréssel, fazekassággal, fafara-

gással és bõrdíszmûvességgel is
meg lehet ismerkedni. Valamint népi játszóház is kialakításra kerül. A
tudásközpontban különféle programokat, munkabemutatókat, elõadásokat, fõzõtanfolyamokat is szerveznek. A lényeg a hagyományok
élményszerû átörökítése.
– A csarnok úgy kerül kialakításra, hogy egy árkádon keresztül
nyitott lesz az épület a Munkácsy
utca és a piac között. A piac felõli
oldal elõtere pedig különféle tematikus rendezvényeknek ad majd
otthont, de akár a földszinti részre
is kerülhet kisebb színpad, hiszen
az árusítópultok elmozdíthatók
lesznek. A ház tetõtere sem marad
kihasználatlan, ide a zalai gyógynövények tudástára kerül – folytatta az alpolgármester.
Megtudtuk: az épület terveit
Czigány István építész készítette,
a kiviteli terveket nemrégiben véglegesítették. A földszinti részen
mindezeken túl egy információs
pontot is kialakítanak, ami turistáknak ad tájékoztatást, többek között
a város egyik új túraútvonaláról is.
(Folytatás a 3. oldalon.)

dern városok program elsõ és legfontosabb pontjaként határozták
meg. Így a mai nappal elkezdõdhet a közel 170 milliárd forintos
beruházással a megyeszékhely és
az M7-es autópálya közötti gyorsforgalmi út kivitelezése a sármelléki nemzetközi repülõtér érintésével. Megépítése a reptér mellett a
zalaegerszegi jármûipari tesztpálya, valamint a leendõ logisztikai
központ és kamionterminál fejlõdésére is nagy hatással lesz.
Horváth István, a megyei jogú
városok fejlesztésének koordinációjáért felelõs államtitkár arról be-

szélt, hogy kormány fontos célja,
hogy a Modern városok program
keretében megvalósítandó beruházásokkal valamennyi megyei jogú várost bekapcsolja a gyorsforgalmiút-hálózatba. Mindez újabb
lehetõséget biztosít a helyi gazdaság bõvítésére, új munkahelyek
létrehozására, valamint a már mûködõ vállalkozások versenyképességének növelésére. A biztonságosabb, komfortosabb közlekedés
elõnyeit nemcsak az érintett városok, hanem az agglomerációjukban élõk is élvezhetik. Zalaegerszegre kitérve jelezte, hogy a városhoz és térségéhez kötõdõen
212,5 milliárd forintos fejlesztés
valósul meg. Az M76-os beruházásán kívül elkezdõdik a Zalaegerszeg és Vasvár közötti gyorsforgalmi út tervezése is.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

FIDESZ: MÁR VAN 5000 ALÁÍRÁS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS LEHETÕSÉGEI
TOVÁBB FOLYTATJÁK AZ ALÁÍRÁSOK GYÛJTÉSÉT

 Hivatalosan is megkezdõdött a választási kampány ezen a héten, és ahhoz, hogy valaki hivatalosan is képviselõjelölt lehessen,
500 érvényes ajánló aláírásra van szüksége. Vigh László országgyûlési képviselõ a múlt héten bejelentette egy nap alatt a választókerületében (Zala 1-es vk.) ötezer ajánló aláírást gyûjtöttek.
Vigh László elmondta: már 12
éve dolgozik országgyûlési képviselõként és megtiszteltetés számára, hogy a Fidesz-KDNP ismét õt
indítja. Köszöni a térség, valamint a
zalaegerszegiek bizalmát. Utalt az
elmúlt évek fejlesztéseire, kiemelve: a Modern városok programban
szerepelt beruházásokat szeretnék
folytatni a jövõben is. „Arra törekszem, hogy minél több forrás érkezzen a megyébe és Zalaegerszegre” – mondta a képviselõ. Tiszta kampányt szeretnének, személyeskedésektõl menteset. Bár a kötelezõ ajánló aláírás már megvan,
a következõ hetekben is folytatják a
támogatói aláírások gyûjtését.

SZAKKIÁLLÍTÁST SZERVEZETT A PTE

 Elsõ alkalommal rendezett a PTE Egészségtudományi Kara
egészségturisztikai szakkiállítást szombaton a megyeszékhelyen.
Az I. Zalaegerszegi Egészségturizmus és Utazás Kiállítás célja
sokrétû volt: az elõadásokkal egybekötött találkozón többek között a környékbeli gyógyszállók tevékenysége, illetve az egészBalaicz Zoltán elmondta, nem ségturizmus fejlesztési lehetõségei kerültek szóba.
csodálkozik azon, hogy Vigh Lászségeirõl Balaicz Zoltán polgármesló egy nap alatt összegyûjtött öt- – pet –
ter, a Megyei Jogú Városok Turiszezer aláírást, ugyanis az elmúlt
A Zalaegerszegi Képzési Köz- tikai Bizottságának elnöke beszélt
években bizonyította, megtett mindent azért, hogy segítse Zalaeger- pontban megrendezett programon a szakmai napon; vázolva a 2022-ig
szeg fejlõdését. Kiváló az együtt- az egészségturizmus egészség- tervezett, illetve a folyamatban lémûködés az országgyûlési képviselõ és a város önkormányzata
között. Reméli, ez a munka folytatódik a következõ négy évben is.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke a lenti térségben szerzett tapasztalatairól szólt. Aláírásgyûjtés közben, beszélgetve a választópolgárokkal kiderül, mi foglalkoztatja õket, mitõl félnek és mit
várnak a jövõtõl, mondta.

egészségturizmushoz kapcsolódó
projektek közül az Alsóerdei
Sport- és Rekreációs Központ kialakításáról, a Hûvös-kastély felújításáról, a városi uszoda, valamint a Gébárti-tó környékének fejlesztésérõl beszélt. De szó esett a
Zala-holtágat felélesztõ Zöld Zala
projektrõl, a Göcseji Falumúzeum
bõvítésérõl és a Vizslapark revita-

lizációjáról is. A nap folyamán elõadások hangzottak el a gyógyvizek jótékony hatásairól, a lovasturizmus és a golf egészségturisztikai szerepérõl, valamint a tb által
támogatott kezelésekrõl. Grünwald Pál, az Egerszegi Bringaklub
és Természetjáró Sportegyesület
elnöke pedig a kerékpározás, természetjárás és egészségturizmus
szoros kapcsolatát vázolta.
A rendezvény kiállításán pedig
bemutatkoztak a Zala megyében
tevékenykedõ utazási irodák és
utazásszervezõ cégek, a látogatók
így az aktuális programokkal és
ajánlatokkal is megismerkedhettek.

AZ ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZTEK

DK: ISMÉT A TAO-RÓL

 Közérdekû adatigényléssel fordult február elején a ZTE KK
csapatához Keresztes Csaba, a párt választókerületi elnöke és
Nagy Zoltán, a megyei közgyûlés képviselõje. Az volt a céljuk,
hogy megtudják: a ZTE KK a TAO-rendszerben, 2011 óta összesen mennyi támogatást kapott, és a pénzt mire fordította.
A klub válasza gyorsan megérkezett – fogalmazott sajtótájékoztatóján Keresztes Csaba, aki elmondta: a válasz szerint a klub az
elmúlt években 530.245.269 forint
támogatást, vagyis közpénzt kapott. Ez kevesebb annál, mint amit
az ezelõtti sajtótájékoztatóján a
párt képviselõi közöltek. Ezért elnézést kérnek. A ZTE KK ügyvezetõje levélben jelezte, valamenynyi támogatási igazolás, elszámolási összesítõk nyilvánosak, megtekinthetõk a klub irodájában.
Mint Keresztes Csaba utalt rá,
õk írásban várták adatigénylésük
alapján a tételes elszámolást. A
február 10-én érkezett ügyvezetõi
levél a következõket tartalmazta:
„Klubunk számára az önök által
kért adatok, információk összegyûjtése, rendszerezése és másolása hatalmas munkát jelent.

Valamennyi irodai dolgozónk napokon keresztül ezen dolgozott”.
Így nem tudnak eltekinteni a közérdekû adat iránti igény teljesítéséért megállapított költségtérítéstõl, ami mintegy 89 ezer forint.

võ fõbb projekteket. Mint mondta:
a cél az, hogy a város ne csak a
gazdaság, hanem az idegenforgalom szempontjából is felkerüljön
az ország innovációs térképére. A
polgármester kiemelte, hogy mindehhez elengedhetetlen az úthálózat – így az M76-os, valamint a
Zalaegerszeg–Vasvár
közötti
gyorsforgalmi út – fejlesztése. Az

MSZP: NEM SZEMÉLYESKEDNEK
CÉL, HOGY MINÉL TÖBB VÁLASZTÓVAL TALÁLKOZZANAK

 Megkezdte a jelöltállításhoz szükséges ajánlásgyûjtést az
MSZP. A részletekrõl a párt zalaegerszegi szervezete a Dísz téren
tartott kampányindító sajtótájékoztatót.
Kiss Ferenc, az MSZP önkormányzati képviselõje elmondta: február 20-án megkezdték az ajánlásgyûjtést a zalaegerszegi választókerületben. Az aktivisták, valamint a

ELLENZÉKI DEMONSTRÁCIÓ

 Demonstrációt szervezett péntek délután a zalaegerszegi városháza elõtti térre a Lehet Más a Politika zalai, valamint a Jobbik
és a Momentum Mozgalom zalaegerszegi szervezete. Az ellenzéki
pártok az Elios-botrány és az ahhoz kötõdõ közvilágítási ügy
miatt hirdettek tiltakozást.
Az eseményen felszólalt mindhárom szervezet országgyûlési képviselõjelöltje: dr. Paksy Zoltán (LMP),
Benke Richárd (Jobbik) és Fodor
Zsolt (Momentum). Többek között
elhangzott: az ellenzéki pártoknak
az a céljuk a demonstrációval, hogy
a város hajtsa végre azt a határozatot, amit a közgyûlés elsõ körben elfogadott. Vagyis kérjék ki és hozzák
nyilvánosságra a szabálytalanságo-

ügyben és turizmusban elfoglalt
helye egyaránt központi kérdés
volt. A szálláshelyek kínálatáról és
az aktív szabadidõs tevékenységek egészségre gyakorolt jótékony hatásáról is hangzottak el
elõadások. Innovációról, idegenforgalmi és „wellness”trendekrõl
szintén szó esett.
Zalaegerszeg turisztikai lehetõ-

kat feltáró OLAF-jelentést. Ezenkívül kérjenek elnézést a városlakóktól a kialakult közvilágítási botrány
miatt. Paksy Zoltán hozzátette: az
OLAF 2017 októberében már megküldte a városnak a rá vonatkozó
dokumentumokat. A városvezetés
azonban nem engedélyezi, hogy az
ellenzéki képviselõk betekintést
nyerhessenek ezekbe az iratokba.
Szerintük ez törvénytelen.

szövetséges szervezetek (Párbeszéd, DK) is segítenek abban, hogy
összegyûjtsék a szükséges mennyiségû aláírásokat. A párt 1. számú
választókerületének képviselõjelöltje, Góra Balázs mindennap kint lesz
az MSZP belvárosi standjánál, hogy
személyesen is találkozhasson a
választókkal – fogalmazott.
Góra Balázs országgyûlési
képviselõjelölt, a párt megyei alelnöke hozzátette: nem személyeskedõ kampányra készülnek. A kormány intézkedéseit veszik inkább
nagyító alá, majd elmondják a választópolgároknak, hogy õk ho-

gyan kormányoznának másképp.
A cél az, hogy minél több emberrel
találkozzanak a kampány során.
Azt szeretnék elérni, hogy minél
többen menjenek el szavazni április 8-án azok közül, akik elégedetlenek a kormány munkájával.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
500 érvényes aláírásra van szükségük ahhoz, hogy hivatalosan is
indulhasson egyéni jelöltjük a választáson. A párt a jövõ hét elejéig
szeretne 700 aláírást leadni. De
mindaddig folytatják az ajánlásgyûjtést a választókerület mind a
76 településén, amíg biztossá nem
válik Góra Balázs jelöltsége.
(Kiss Ferenc lapzártánkkor
bejelentette, hogy a szükséges
ajánló aláírásokat leadták.)

 A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek február 23-án
Zalaegerszegen. A hangversenyteremben rendezett ünnepséget a
városi önkormányzat szervezete, ehhez csatlakozott a POFOSZ
helyi szervezete az emlékmúzeumban rendezett filmvetítéssel és
beszélgetéssel.
– b. k. –
Országgyûlési határozat alapján 2000 óta emlékezünk állami
szinten a kommunista rendszer áldozataira és a sötét évek szenvedéseire. Február 25-e a hivatalos
emléknap, mert 1947-ben ezen a
napon hurcolták el jogellenesen a
kommunistákkal szembeni kiállása miatt Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt fõtitkárát, akit mentelmi joga ellenére 8 évig tartottak
aztán szovjet börtönben.
Zalaegerszegen az idõjárási viszonyok miatt az idén nem a
Kosztolányi úti emlékmûnél volt a
megemlékezés, hanem a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben. Itt került sor jelképes gyertyagyújtásra, Bali Zoltán képviselõ
beszédét követõen. A képviselõ a
XX. század második felének sötétségbe borulását ismertette a felszámolt demokráciától a tisztogatásokon, sokak földönfutóvá tételén, a halálos áldozatokon, a testileg-lelkileg megnyomorított áldozatokon és így áldozattá váló családjaik, szeretteik nehéz sorsán
keresztül. Megemlítette, hogy a
magyar nép ebben az idõszakban,
akárcsak más nehéz történelmi
korok idején, ütközõpont volt kelet
és nyugat között.
– Minket is ez kell, hogy vezessen, a felelõs történelemápolás és
a következõ nemzedék nevelése
során. S hogy mi értelme van a
múlt felidézésének? – tette fel a

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!
Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

kérdést. – A múlt bennünk él, akkor
is, ha ennek nem vagyunk tudatában. Felelõsségünk van tehát a
múlt megismerésében, mely a jelen
eseményeivel összefügg.
A megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emlékmúzeumában folytatódott a POFOSZ Zala Megyei Szervezetének rendezésében.

Tanfolyamok a KISOSZ-nál:
•
•
•
•
•

Szakács OKJ száma (OKJ3481104)
Vendéglátó-eladó (OKJ3481105),
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó (OKJ3134105),
Boltvezetõ (OKJ3534101),
Diétás szakács (OKJ3481103)

ÉRDEKLÕDNI:
KISOSZ, tel.: +36-30/348-6467, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu
nysz: E-000195/2014/A009/A013, A015, A0003, A021

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

3

Aktuális

AZ ÉV IPARI PARKJA GYÛJTÉS LETETTÉK AZ M76-OS AUTÓÚT ALAPKÖVÉT

ÚJABB ELISMERÉST KAPOTT ZALAEGERSZEG

Fotó: Seres

 A Külgazdasági és Külügyminisztérium közösen a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel „Az Év ipari parkja” díjat a Zalaegerszegi
Tudományos és Technológiai Park részére ítélte meg. A díj ünnepélyes átadására az elmúlt héten a Pesti Vigadó dísztermében
került sor. Az elismerést Szijjártó Péter minisztertõl Balaicz Zoltán polgármester vette át.
A budapesti eseményt követõen a városházán megtartott sajtótájékoztatón a polgármester elmondta: Zalaegerszeg gazdaságfejlesztési programja egy fontos
elismerésben részesült. Emlékeztetett, 2014-ben egy teljesen új
gazdaságfejlesztési programot hirdettek meg, ennek az elmúlt években már jól látszottak az eredményei. 2018-ig több mint háromezer
új munkahely jött létre a városban,
és míg 2014-ben 4,7, addig 2017
december végén már csak 2,7
százalékos a munkanélküliségi
arány a zalai megyeszékhelyen.
Zalaegerszeg ipari parkja elnyerte 2015-ben a Tudományos és

TAVASZI

Technológiai Park címet, 2016-ban
Befektetõbarát Település címet kapott az önkormányzat. A kormány
úgy döntött, hogy Zalaegerszeg lesz
az 5. generációs mobilhálózat tesztvárosa is, mondta Balaicz Zoltán.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a jármûipari tesztpálya építésével kapcsolatban elmondta: március 28-án
kerül sor a bokrétaünnepségre,
melyen jelen lesz Varga Mihály miniszter is. „A tesztpálya elsõ mérföldkövét fogjuk felavatni. Elkészült a technikai épület és a fogadóépület is szerkezetkész állapotban van” – fogalmazott az országgyûlési képviselõ.

LOMTALANÍTÁS!
SEGÍTÜNK!

Levesszük a terhet a válláról:
• Telefonon, vagy személyes elõzetes egyeztetés után fix árat adunk.
• Lepakoljuk padlásáról, vagy felhozzuk pincéjébõl a nehéz tárgyakat.
• Tisztán adjuk vissza a helyiségeket.
• Precíz munkatársakkal dolgozunk érték- és felelõsségbiztosítással.
• Hulladékszállítással (szemét elszállítása).
Elérhetõségek: 06-30/843-8091 • 06-30/517-3918
E-mail: takcleans@gmail.com • www.facebook.com/takcleaning

 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós
EGVALÓSUL ZALAEGERSZEG BEKÖTÉSE A GYORSFORGALMIÚT HÁLÓZATBA
Gimnáziumnak 1997 óta van
(Folytatás az 1. oldalról.)
kapcsolata a marosvásárhelyi
tetni a jelzõlámpákat, a felsõvezeAz M76-os gyorsforgalmi út 17
Mosóczi László, a Nemzeti Fej- téken pedig áramszedõket alakíta- települést érint, és 110 kilométe1702-ben, II. Rákóczi Ferenc Rólesztési Minisztérium közlekedésért nak ki az elektromos meghajtású res sebességû haladást tesz lehemai Katolikus Gimnáziumként
felelõs helyettes államtitkára el- kamionok számára.
alapított, majd késõbb Unirea
tõvé, melyrõl Mayer András, a
mondta, hogy a beruházás Zalanéven mûködõ Líceummal.
Manninger Jenõ, Zala megye 2. Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ
egerszeg és Alsónemesapáti illetve sz. választókerületének ország- Zrt. beruházási vezérigazgató-heEzt követõen az ingatlant az Er- a cserlapi csomópont között még gyûlési képviselõje szintén méltat- lyettese is beszélt. Az alapkõletédélyi Római Katolikus Státus visz- hiányzó 1,5 kilométeres szakasz ta a beruházás jelentõségét, mely- telen részt vett Palkovics László
szakapta, így a régi név alatt egy négysávossá alakításával, valamint nek révén Keszthely is kétszer két- oktatásért felelõs államtitkár, dr.
magyar tannyelvû katolikus közép- az M7-es holládi csomópontjától sávos bekötést kap. Hozzátette, Sifter Rózsa, Zala megyei koriskola jött létre 2014-ben. 2017- Fenékpusztáig tartó új, 5,6 kilomé- hogy az M76-os elkészültével mánymegbízott és dr. Pál Attila, a
ben azonban ezt az iskolát a ro- teres nyomvonal megépítésével szükség lenne az ehhez csatlako- Zala Megyei Közgyûlés elnöke az
mán állam megszüntette, de az kezdõdik. Ez 2020-ig fejezõdik be. zó M9-es gyorsforgalmi út érintett települések polgármesteosztályokat nem eresztették szél- A közöttük lévõ szakasz tervezése észak–déli irányú megépítésére is. reivel együtt.
nek, hanem beolvasztották az is elindul. Építésének befejezését
ugyancsak magyar tannyelvû és a 2022 végére tervezik. Hangsúlyozreformátus egyház irányításával ta, hogy a hazai gazdaság fejlõdémûködõ Bolyai Farkas Elméleti Lí- sének iramát nemcsak tartani, de
ceumba. A Bolyai épülete az növelni is kell, amelyhez a kormány
1900-as évek elején épült, az isko- a közlekedési infrastruktúra fejleszla azonban 1557-ben alapíttatott, tését rendelte. Mint mondta, a közel
ÉPZÉSEK ÉS ÚJ MUNKAKÖRÖK
több mint 1300 diák tanul nyolc év- ezer kilométernyi autópálya, autó(Folytatás az 1. oldalról.)
folyamos rendszerben az intéz- út, gyorsút és kiemelt fõút megépílósul meg kétszer húsz hónapos
A fõigazgató kiemelte továbbá, idõszakra. Továbbá létrehoznak
tésével elérjük Ausztria autópályaményben.
A Zrínyi-gimnáziumnak sikerült sûrûségét, Magyarország közúthá- hogy mindkét pályázat szorosan egy diabétesz- és egy mozgáskapcsolódik a stratégiai célként szervi rehabilitációs mobil teamet
megállapodnia a kapcsolatok to- lózata tehát európai szintû lesz.
Vigh László, Zala megye 1. sz. megfogalmazott oktatókórház funk- a betegek fizikai és lelki állapotávábbvitelérõl, aminek keretében
felmerült az iskola könyvtári állo- választókerületének országgyûlési ció betöltéséhez. A központi bér- nak javítása érdekében.
mánya gyarapításának segítése. képviselõje, miniszteri biztos azt emelés mellett fontos üzenete a
Havasi Edit oktatási és ápolási
A könyvállomány viszonylag nagy, mondta, hogy az új út a zalaeger- projekteknek, hogy érdemes tanul- igazgatóhelyettes arról beszélt,
de nincsenek újabban kiadott szegi jármûipari tesztpályához ni, új feladatokat felvállalni, hiszen hogy a jelentõs többletterhet visekönyveik, a román tankerület ma- kapcsolódva lehetõvé teszi az ön- többletjuttatásban, ingyenes képzé- lõ, rendkívüli szakemberhiánnyal
gyar nyelvû könyvek vásárlására vezetõ és elektromos jármûvek sekben és motivációs ösztöndíjban küzdõ területeken (intenzív ellápénzt nem ad, az iskola költségve- közúti tesztelését is. Az úttestbe in- részesülhetnek a benne részt vevõk tás, radiológia) a jelenlegi létszám
tésébõl pedig a könyvtár gyarapí- tegrált napelemek fogják mûköd- a programok idõtartama alatt.
megõrzését kívánják biztosítani a
Prof. dr. Gasztonyi Beáta, tudo- többletteljesítmény ellentételezétására már nem telik. Hiányoznak
a kötelezõ olvasmányok – pl. a
ELEMEN ARBARA mányos és oktatási igazgatóhe- sével. Ebbe 53 szakdolgozót vonlyettes elmondta, hat orvoskolléga nak be. A képzési projektben 40
Toldiból vagy az Édes Annából is
kozmetikus
szakképzését és licencvizsgáját, szakdolgozó is részt vesz, közülük
csak egy-egy db(!) kötetük van. A
valamint annak költségeit biztosít- 21 fõ egészségügyi gyakorlatveZrínyi iskolaszéke a megyei nyug- z 3D szempillaépítés
ja a projekt. A képzés területei a zetõ képzésen, hogy minden oszdíjasklubokat és másokat is be- z Arckezelések
mellkassérültek traumatológiai el- tályon legyen megfelelõ felkészültvonva könyvgyûjtésbe kezdett az- z Szempilla- és szemöldöklátása, a nyaki erek ultrahangos ségû oktató a duális gyakorlati
zal a céllal, hogy az összegyûjtött
festés
vizsgálata, a komplex emlõdiag- képzéshez. Emellett új munkakörkönyveket kijuttatja a Bolyai Lí- z Gyantázás
nosztika és szívultrahang-vizsgá- ként három képzési gyakorlatveceum könyvtárába.
z Smink
latok. Az új munkakörök tekinteté- zetõt is kineveznek. Ugyancsak új
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
ben négy szakorvos és két klinikai munkakörként vezetik be az onkoPeugeot motorkerékpár (50
Tel.: 06-30/469-6953
gyógyszerész foglalkoztatása va- lógiai koordinátor státuszt.

M

-

A BETEGELLÁTÁSÉRT
K

K

B

ccm) keveset futott, jó
állapotban eladó.
Érdeklõdni:
06-20/335-2002

GÖCSEJI LÁTOGATÓKÖZPONT A PIACON
HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVESTERMÉKEK HÁZA ÉPÜL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Horhosok útját tavasszal
avatják fel, s ennek kiindulási
pontja a termelõi piac épülete elõtti tér lesz.
Kérdésünkre, hogy az új csarnok nem jelent-e konkurenciát a
piac és a régi vásárcsarnok árusainak, Tolvaj Márta azt felelte,
hogy nem, hiszen az õstermelõk a
továbbiakban is a megszokott módon vihetik portékáikat a piacra.
Az új épületet szintén a piac gazdálkodó szervezete mûködteti. A
szakmai munkát viszont egy különálló csapat végzi. Megmarad a
vasárnapi bolhapiac is. Annyi módosulással, hogy akik most a fog-

híjtelken árusítanak, a munkálatok
elkezdését követõen más helyen
standolnak majd. Errõl a megállapodás már megszületett.
Az alpolgármester szeretné, ha

a termelõi piac Göcseji Látogatóközpontként mûködne. Ha minden
a tervek szerint halad, 2019 szeptemberében a vásárlók birtokba
vehetik a piactér új létesítményét.

CSÁSZÁR AUTÓSZERVIZ KFT.

Zalaegerszeg, Sport utca 3. • Tel.: 06-30/994 8777 • www.renaultcsaszar.hu
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Egészségügy

A
MIT
TESZ
,
AZT
SZÍVBÕL
TESZI
KÖSZÖNJÜK, ZALAEGERSZEGI PIC!
BÁLOZTAK A KORASZÜLÖTTMENTÕK ÉS AZ ÕKET TÁMOGATÓK

HIVATÁSTUDATRÓL SZABÓ VALÉRIÁVAL, AZ ÉV OKTATÓJÁVAL

 Azon szerencsés emberek közé tartozom, akik elmondhatják
magukról, hogy a munkájuk a hivatásuk – mondja Szabó Valéria,
a zalaegerszegi Szent Rafael
Kórház szemészeti osztályának
egyetemi okleveles ápolója, aki
az Év oktatója elismerésben részesült a magyar ápolók napja
alkalmából.
– Antal Lívia –

Elöl Hossné Kugler Gyöngyi, dr. Buzogány Mária, Mátés Mónika és Hajas Lajosné.
Mögöttük Vigh László, dr. Gárdos László és Palkovics László.

 A koraszülöttek, a beteg újszülöttek és gyermekek gyógyulásáért a mindennapokban oly keményen küzdõ nõvérek tánctudásukról adtak számot fellépésükben a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány bálján. Az Arany Bárány Hotel télikertjében
tartott rendezvényen ismét átadták a köszönet kifejezéseként a
Gyógyító mosoly orvos-, valamint a Tündérkéz nõvérösztöndíjakat.
– Antal Lívia –
A zalaegerszegi koraszülöttmentõ alapítvány azon kevés
szervezetek egyike az országban,
mely állami feladatot lát el. Zala,
Vas és Somogy megye keleti részérõl az év 365 napján szállítja a
súlyos állapotú koraszülötteket a
megyeszékhelyi Szent Rafael
Kórház
gyermekosztályának
perinatális intenzív osztályára
(PIC), ami a Nyugat-Dunántúl legnagyobb koraszülöttmentõ centruma. Vállalásuk és támogatásuk
éppen ezért bír nagy jelentõséggel. Dóra János, az alapítvány kuratóriumának elnöke betegség miatti távollétében dr. Gárdos László
osztályvezetõ fõorvos, az alapítvány kuratóriumi tagja számolt be
tavalyi eredményeikrõl és terveikrõl. Az alapítvány 2017-ben két
cég adománya révén 3,5 illetve 5
millió forinthoz jutott. A személyi
jövedelemadó-felajánlásokból 9,7
millió forint folyt be, míg a tavalyi
alapítványi bál bevételébõl 450
ezer forint, az oktatásból pedig
300 ezer forint.
Az alapítvány a koraszülöttmentés mellett támogatja a rehabi-

litációs tevékenységet is. A gyermekosztályon mûködik szakmai
potenciálját tekintve az ország
egyik legnagyobb rehabilitációs
centruma, ahol kiváló gyógytornászcsapat végzi munkáját. Az
alapítvány idén egy speciális futópaddal gyarapította a kezelési lehetõségeket, továbbá idegstimuláló berendezést szerzett be. Terveik között továbbra is szerepel
egy szabadtéri rehabilitációs park
kialakítása, valamint az idegentest-eltávolító centrum eszközfejlesztése, ami szintén egyedülálló
feladatot lát el a Dunántúlon. A fõorvos beszélt az alapítvány közösségi rendezvényeirõl is. Ide tartozik a PIC-NIC, az önkénteseik köszöntése, a 24 órás úszógála és
adventi vásár, valamint a Zalaegerszeg–Keszthely közötti 60 kilométeres váltófutás, amit idén
május 6-án rendeznek meg. Az
alapítvány mindemellett az elmúlt
évben is költött az orvosok, nõvérek továbbképzésére. Elhangzott,
olyan életpályamodell kidolgozását is tervezik, amely segítené az
itthon maradó szakemberek megbecsülését.
E szándék immár hagyomá-

nyos módja a Tündérkéz és a
Gyógyító mosoly ösztöndíjak átadása. A Tündérkéz nõvérösztöndíjat ez alkalommal Mátés Mónika,
Hossné Kugler Gyöngyi és Hajas
Lajosné Pánger Mária vehette át.
A Gyógyító mosoly elismerést dr.
Buzogány Máriának adta át a bál
fõvédnöke, dr. Velkey György, a
Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnöke, a Bethesda Gyermekkórház fõigazgatója.
A folytatásban 100–100 ezer
forintot ajánlott fel az alapítvány
számára Palkovics László, felsõoktatásért felelõs államtitkár, valamint Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos, aki bejelentette: december 21-én karácsonyi koncertet szerveznek a
gyermekosztály javára.
A jótékonysági bálon az idõ
elõtt világra jött gyerekek is felléptek, bizonyítva, hogy utolérik kortársaikat a fejlõdésben. A Huszárikrek, Kata és Dóra 2010. júliusában születtek a 30. hétre, 1150, illetve 1230 grammal. Két hónapot
töltöttek a koraszülött-intenzíven.
A Liszt-iskola elsõsei a gondos
ápolást elõbb dallal, verssel és
tánccal, majd Köszönjük, Zalaegerszegi PIC! feliratú, általuk készített papírszalaggal köszönték
meg. Édesapja, Mihály Péter színmûvész versét szavalta el a szintén elsõ osztályos Mihály Adél, aki
1970 grammal született a 34. hétre.

tott, ezért 43 ággyal új kórházat létesítettek a jelenlegi helyén 1886ban.
Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója az egészségügy
napjainkbeli gyors változásáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy az ápolók munkája mai is a klasszikus értékek az empátia, a szeretet és a
kedvesség az egyre
bõvülõ szakmai tudás mellett.
A magyar ápolók
napját 2014. február
19-e óta köszöntheti
az
egészségügyi
szakdolgozók tábora. Kossuth Zsuzsanna születésnapját az Országgyûlés
nyilvánította a magyar ápolók napjává,
ezzel
tisztelegve
nagysága elõtt. 201.
születésnapja alkalmából dr. Paizs Teréz megyei tiszti fõorvos idézte fel életútját. Kossuth ZsuSzabó Valéria, Marton Zoltánné, Szekér Tamás, dr. Oroszlánné Pilipár Krisztina és
zsát Kossuth Lajos
Maár Andrea Zsófia
kormányzóvá
vá-

LELKÜKBEN, SZÍVÜKBEN ÁPOLÓK
KITÜNTETÉSEK A MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA ALKALMÁBÓL

 A város dísztermében ünnepelte a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház a magyar ápolók
napját. A helyszínválasztással
egyrészt tisztelegni kívántak az
1848/49-es szabadságharc és
forradalom 170. évfordulója valamint a kórház elõdjét jelentõ
ispotály megalapításának
ugyancsak 170 éves jubileumáról.
– liv –
Éppen ezért fogadta munkatársait korabeli ruhában Bognárné Laposa Ilona és négy kísérõje. Az
ápolási igazgató köszöntõjében elmondta, hogy a zalaegerszegi kórház 12 ágyas ispitaként nyílt meg
1848-ban. A orvostudomány fejlõdése új követelményeket támasz-

– Számomra minden nap egy új
kihívás, egy lehetõség, hogy új
emberekkel, sorsokkal találkozzak,
és hogy munkám során kiteljesedjek – vall hivatástudatáról a szemészeti osztály „büszke dolgozója”. –
A szakszerû ápolói tevékenység
elõfeltétele a holisztikus szemlélet,
amelynek fontosságát tanulóimnak
is hangsúlyozom a velük való foglalkozások alatt. Az oktatást, mint
lehetõséget, ajándékul kaptam a
sorstól, mely tevékenységen keresztül pedagógiai és pszichológiai
munkát is végezhetek. A kitüntetés
óriási szakmai elismerés számomra, olyan megtiszteltetésnek érzem, amit úgy kap az ember, hogy
igazából nem is várja el. A munkám egyben a hivatásom, amit teszek, azt szívvel-lélekkel, szeretetbõl és meggyõzõdésbõl teszem.
– Mit tart a jó oktatói munka ismérveinek?
– Ugyanazt a hozzáállást,
mellyel a betegekhez fordulok. Tanulóink nemcsak a zalaegerszegi
Deák Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolából, hanem a megyébõl is érkeznek, a nappali rendszerben tanulók mellett a felnõttképzésben részt vevõkkel is foglalkozom. Korábban a diplomás ápolóhallgatóink is voltak, de ez a szak
már megszûnt a helyi egészségügyi fõiskolán. A gyakorlati oktatásban fontosnak tartom, hogy közösen felállítsuk a célokat, hiszen
ismernem kell, hogy milyen tudásszomjjal és jövõtervvel érkeznek.
Azt is vélem, hogy a lexikális tudás
csak akkor érték, ha azt a tanuló a
mindennapi munkavégzésébe jól
be tudja építeni. A jó oktató egyik
legfõbb ismérve a személyes példamutatás és szemléletmód-átadás, melyek érzékeltetésével
meg tudjuk szerettetni a legemberibb és legszebb hivatást.
– Mennyire okoz nehézséget a
lemorzsolódás?
– Való igaz, hogy fõleg a nappali képzésben nem mindenki önszántából és motiváltan választja
ezt a szakmát. Éppen ezért fektetek nagy hangsúlyt az érdeklõdés
felkeltésére, hiszen ennek hiányá-

Szabó Valéria

ban sem elméleti, sem gyakorlati
tudást nem tudok átadni. A jó ápoló és a jó oktató egyaránt szeretettel fordul a betegei és a tanulói felé, mert ezáltal képes elnyerni bizalmukat, mi több együttmûködésüket, különös tekintettel a tanulókra. Szerencsésnek gondolom
magam, mert nagyon sok pozitív
visszajelzést kapok tanulóimtól. A
legnagyobb elismerés számomra,
hogy követendõ példának tekintenek, olyan embert látnak bennem,
akit szívesen mintáznak. Ezért tar-

lasztása után két nappal nevezte
ki a Magyar Honvédcsapatok országos fõápolónõjévé. Fáradhatatlanul járta az országot, személyesen megtapasztalva, nincs elég
ápolónõ, az egészségügyi ellátás
katasztrofális, kevés a kórház,
rossz a felszereltségük. A helyzetet felmérve hatalmas szervezõmunkába kezdett, melynek köszönhetõen 1849 nyarán 72 tábori
kórház kezdte meg mûködését.
Zsuzsanna ekkor már tüdõbetegségével küzdött, mégis személyesen ápolta a betegeket és vigasztalta õket. Nem tett különbséget
magyar honvéd és ellenséges
osztrák katona között.
„Boldog voltam, ha egy könnyet
letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthettem” –
idézte New York-i számûzetésében írt gondolatait, kiemelve
azt, hogy a mai ápolók is ilyen érzésekkel végzik nap mint nap nemes feladatukat. Hivatástudatukat
a munkaidõ után is hordozzák lelkükben és szívükben.
A rendezvényen Dezse Krisztina, az I-es belgyógyászat ápolója
népdalcsokrot adott elõ, amit a ki-

tom legnagyobb oktatói sikeremnek, hogy a szakma szépségeit
megmutatva a bizonytalanokat is
meg tudom gyõzni.
– A szemészeti osztály menynyire speciális az ápolási feladatok tekintetében?
– Szemünk világa egyik legféltettebb kincsünk, éppen ezért igényelnek több szeretetet és törõdést
a nálunk fekvõ csökkent látású vagy
vak betegek. Mivel emiatt felerõsödnek más érzékszervek, a hanghordozás, a hangszín és az érintés
milyensége egyáltalán nem mindegy. Ezért ügyelek különösen a
nem verbális kommunikáció elsajátítására is. Tudni kell azt is, hogy általában idõsebb betegekrõl van
szó, akik a szemproblémák mellett
krónikus megbetegedésekkel (magas vérnyomással, cukorbetegséggel, agyvérzéses állapotokkal) is
küzdenek. Ápolásuk valóban
összetett feladatot igényel.
– Hogy érzi, hivatástudata, elkötelezettsége visszaköszön az
Év oktatója elismerésben?
– Mindenképpen, hiszen a cím
odaítélése a kórházi gyakorlaton lévõ tanulók általi titkos szavazás
eredménye. Köszönöm továbbá,
hogy a kórház vezetése is méltónak
talált az elismerésre.

Zalaegerszeg, Ola út 14. szám
alatt 51 NÉGYZETMÉTERES
ÜZLETHELYISÉG ELADÓ.
Érd.: +36-30/313-2395

tüntetések átadása követett. Kossuth Zsuzsa emléklapban részesült Maár Andrea Zsófia gyermekszakápoló, sürgõsségi szakápoló,
a gyermekintenzív dolgozója, Marton Zoltánné, a mikrobiológiai labor vezetõ asszisztense és dr.
Oroszlánné Pilipár Krisztina, az ortopédia vezetõ ápolója. A MESZK
Zala Megyei Területi Szervezete
Szabó Valériának, a szemészet
egyetemi okleveles ápolójának
ítélte oda az Év oktatója díjat, a
Magyar Ápolási Egyesület elismerõ díszoklevelét pedig Szekér Tamás, az ápolási osztály vezetõje
vehette át.

CIPÕJAVÍTÁS
-FELÚJÍTÁS
ZALAEGERSZEG,
KAZINCZY TÉR 13.
Telefon:
+36-30/223-1571
(100 méter a piactól)
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Kultúra

TÛZRÕL PATTANT MÛVEK
A TÛZZOMÁNC „BESZIPPANTJA” AZ EMBERT

 Évtizedekkel ezelõtt „kõkorszaki” eszközökkel kezdték a munkát, azóta több tûzzománckemencét is elhasználtak már. Nemcsak síkban, térben is gondolkodnak. A tapasztalatok szerint pedig a tûzzománc képes beszippantani az embert.

szeti vonalon maradtak és ott
hasznosítják a tanultakat, ám van
olyan is, aki az orvosi egyetemrõl
jár vissza a foglalkozásokra, mert
a hobbijává vált az alkotás.

– pP –
Az Ady-iskola tûzzománcmûhelyének kiállításán jártunk a minap; az iskola galériájában a legfrissebb alkotásokból látható ízelítõ. A „Tûzrõl pattant képek” címû
tárlat már a József Attila Városi
Könyvtárban is vendégeskedett, a
mûveket azonban az iskola diákjainak és a betérõ szülõknek is
szerették volna megmutatni –
mondta Monok Balázs mûvésztanár. Annál is inkább, mert a képek
és tárgyak változatosak, és jól tükrözik a tûzzománcoktatás sokszíNagy Szilvia mûvésztanár, a
– Amióta itt tanítok az iskolánûségét is. A pedagógus a kiállí- mûhely vezetõje lapunk érdeklõ- ban, mûködik a mûhely is. Mondtást megnyitva egy kisfilmet vetí- désére elárulta: hosszú évtizedes hatni kõkorszaki feltételek között
dolgoztunk eleinte, hiszen
kezdetben csak kerámiaégetõ
kemence volt az Adyban. Azóta már legalább négy tûzzománckemencét is elhasználtunk – emlékezett vissza a tanár.
Hogy mitõl függ, hogy a
gyerekek milyen technikával
és stílusban dolgoznak? Mindenekelõtt attól, hogy kezdõ
vagy haladó csoportról van-e
szó.
– Természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelõen zajlik a munka. Elõször
egyszerûbb, karcolt tûzzománcokat készítenek a gyerekek. Megtanulva ezzel az
alapvetõ technikákat; a lemez
és a festékek használatát.
Késõbb jöhet a rekeszelés,
ami a nagyobb, türelmesebb
diákoknak való. A gyerekek
tett le a közönségnek, melynek se- múltja van az iskolában a tûzzo- fõleg a természet motívumait jelegítségével a mûhely titkaiba nyer- máncoktatásnak. Az elsõ tanítvá- nítik meg a képeken: állatfiguráhettünk bepillantást.
nyok már felnõttek. Sokan mûvé- kat, növényi mintákat rajzolnak.

DEÁK+KERT, AZ ÉRTÉKTEREMTÕ
ÚJ IRODALMI PORTÁL INDULT

 Irodalmi-kulturális honlapot indított a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár. A stílusosan Deák+kert névre keresztelt portál
egyfajta értékteremtõ és összetartó erõ szeretne lenni. Az elnevezés egyaránt utal magára a könyvtárra és a város egyik legrégibb
terére, ahol az épület áll.
– pet –
Kiss Gábor könyvtárigazgató a
honlapot bemutató eseményen
(mely a széppróza napjához kapcsolódó programok zárórendezvénye is volt egyúttal) elmondta: az a
cél, hogy a zalai, vagy Zalához kötõdõ szerzõknek, pályakezdõknek
felületet biztosítsanak és figyelemmel kísérjék munkájukat. A
Deák+kert egyúttal hírportálként is
funkcionál, hiszen a könyvtárhoz
kapcsolódó friss szakmai és kulturális események is megtalálhatók

lesznek az oldalon. Ezenkívül
nemcsak helyi, hanem a regionális
és országos irodalmi és kulturális
élet eseményeibõl is válogatnak.
Fõleg versek, prózák, recenziók, könyvajánlók kerülnek majd
terítékre – tájékoztatta a résztvevõket Tóth Renáta olvasószolgálati csoportvezetõ. De teret kapnak a
társmûvészetek (színház, film)
képviselõi és a városban mûködõ
közgyûjtemények munkatársai is,
hogy beszámoljanak az aktuális
kutatások eredményeirõl. Várják
továbbá a kezdõ tollforgatókat,

slammereket is, akiknek a „Mûhelymunka” rovatban lesz lehetõségük a bemutatkozásra, szárnybontogatásra.
A könyvtár két jelentõs irodalmi
hagyatékot õriz: Keresztury Dezsõ költõ, akadémikus és Nádas
Péter író dokumentumai is az új
portálra kerülnek majd a tervek
szerint.
A Deák+kert szerkesztõje Tóth
Imre költõ (a könyvtár munkatársa) lesz, akinek munkáját egy
szerkesztõbizottság is segíti. A
honlapot a Webmark készítette, a
cég vezetõje, Joós Attila egy
videóüzenetben köszöntötte a rendezvényen megjelent elsõ olvasókat.
Az új honlap a http://deakkert.
dfmvk.hu linkrõl érhetõ el.

Viszont már a kezdetektõl arra
ösztönzöm õket, hogy találják meg
a saját stílusukat.
Nagy Szilvia szerint ez azért
sem könnyû dolog, mert a televízió
és az internet folyamatosan kész
képekkel bombázza a gyerekeket,
és nagy a kísértés, hogy ezt a formavilágot utánozzák. A mûhelymunka során próbálja errõl leszoktatni õket, és megértetni velük,
hogy ezeket a formákat, motívumokat más már kitalálta, használta. Fontos, hogy inkább mindenki
találja meg a saját magára érvényes variációt ebbõl a „kavalkádból”. Pláne, mert a tûzzománc nagyon szuper anyag- és technikai
kísérletekre ad lehetõséget, és képes beszippantani az embert.
– A tûzzománccal való ismerkedést érdemes minél kisebb korban
elkezdeni, pont azért, mert a kisgyerekek még képesek a saját, varázslatos fantáziavilágukat átültetni a zománcba. Késõbbi életkorban ez kissé kikopik. Ekkor kell átlendíteni õket ezen a nehézségen.

Persze az oktatásban megvannak
azok a kötelezõ tanulmányrajzok
is, amik arról szólnak, hogy a dolgok pontosan hogy néznek ki. Ám
jó, ha már ehhez hozzá tudja tenni
valaki a saját fantáziáját, stílusát
is.
A tûzzománcmûhelyben nemcsak képek, hanem kisebb ékszerek, tárgyak is születnek. A mûvésztanár azt meséli, hogy ugyan
ötvösmunkák készítésére alkalmas felszerelései nincsenek az iskolának, a lehetõségeikhez képest
azért próbálnak a térbe is kilépni.
Házikót, pillangót, medálokat is
formáltak már a gyerekek.
A változatosság a mostani kiállításon is látszik, ahol több korosztály mutatkozik be, többféle stílussal és témával. Nagy Szilvia szerint ezek a foglalkozások azoknak
is életre szóló élményt adnak, akik
késõbb más vonalon tanulnak tovább. A mûvészeti nevelés ugyanis ad egyfajta szemléletet, amit az
élet más területein is hasznosítani
lehet.

SZÍNHÁZI
BEMUTATÓ
 Arthur Miller: Az ügynök halála címû dráma bemutató elõadására kerül sor a Hevesi Sándor Színházban március 2-án
19 órakor.
A fõbb szerepeket Farkas Ignác,
Ecsedi Erzsébet, Mihály Péter, Ticz
András, Helvaci Ersan, Lõrincz Nikol,
Bellus Attila, Kiss Ernõ és Szakály Aurél
játssza. A darab rendezõje Lukáts Andor Kossuth-díjas, érdemes mûvész.
Az ügynök halála Miller egyik legismertebb drámája, amelyet 1949ben írt. Akkor még a kiöregedett, a
két hatalmas bõröndöt egyre reménytelenebbül cipelõ ügynök sorsa
amerikai sors volt, ma már középeurópai valósággá, hétköznapi szorongássá vált. Miller egy lecsúszott
ügynök hiábavaló erõfeszítéseit
mutatja be
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Városháza

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A ZALAEGERSZEGI

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN

ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI
IRODA, VALAMINT
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETÕSÉGEIRÕL

KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI
A

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG 2985

HELYRAJZI SZÁMÚ, KIVETT BEÉPÍTETLEN

TERÜLET MEGNEVEZÉSÛ,

(TERMÉSZETBEN

478 M2 NAGYSÁGÚ
BATTHYÁNY UTCA–KÖLCSEY UTCA SARKÁN
TALÁLHATÓ) INGATLANT.

Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építési Szabályzata
(ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelû kertvárosi lakóterület építési
övezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a
pályázati felhívás mellékletét képezi.
A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid idõn belül történõ megépítése jelentõsen megváltoztatja a környék arculatát.
Az ingatlan induló nettó ára 20.852.000 Ft, melyet áfaizetési kötelezettség terhel, a bánatpénz 2.085.200 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül.
További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.
A pályázatokat „Batthyány–Kölcsey” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását
– a beépítési tervet
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos,
a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre
vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a vagyontárgy hasznosításának célját
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2018. március 20. (kedd) 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 oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklõdni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz.
irodájában vagy a 92/502-129 telefonszámon lehet.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
MAGASABB VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK
BETÖLTÉSÉRE
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– könyvtár szakos egyetemi végzettség, vagy egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy fõiskolai könyvtárosi
képzettség,
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység,
– egy idegen nyelv ismerete, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy
azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával,
– legalább ötéves könyvtári szakmai gyakorlat,
– a könyvtári minõségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy a magasabb vezetõi beosztás ellátására irányuló pályázata benyújtásakor az a) pont szerinti képzésben
vesz részt, és azt igazolja,
– vezetõi gyakorlat.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia) vagy tudományos munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat
tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
renc tér 6.

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. és Deák Fe-

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. MÁRCIUS 4.
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. MÁRCIUS 8.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) és elektronikus úton a bartlandrea@ ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre benyújtani.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Az Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és
a Helyi Választási Iroda
vezetõje:
Székhelye, címe:
Telefonszám:
Fax-szám:
E-mail-cím:

dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
92/502-102 • 92/502-114 • 92/502-199
92/502-119
valasztas@zalaegerszeg.hu

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRA
ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA
A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:
Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközének módosítása
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg településszerkezeti tervét, valamint helyi építési szabályzatát (ZÉSZ) módosítani
kívánja az alábbi területre vonatkozóan:
Az Alsóerdõ komplex turisztikai fejlesztésének részét képezõ búslakpusztai, jelenleg is mûködõ lõtér fejlesztése
A ZÉSZ-módosítást a kormányrendelet 32. § (4) alapján tárgyalásos eljárás keretében kívánjuk egyeztetni. A településrendezési
eszköz elkészült munkaközi tájékoztatója a www.zalaegerszeg.hu
honlap Hirdetmények, pályázatok rovatában érhetõ el.

LOMTALANÍTÁS ZALAEGERSZEGEN
CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETBEN 2018.

A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlésének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.
(III. 17.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési
eszköz módosítása tekintetében, társadalmi bevonás keretében a
partnerségi egyeztetésben részt vevõket (partnereket) tájékoztatni
kell.

Az alábbi felsorolásban láthatják a 2018. évi családi házas lomtalanítás idõpontjait. A lomtalanítás az idei évben is igénybejelentés
alapján, házhoz menõ rendszerben történik. A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési nap
egyikére kell a szállítási igényt bejelenteni.
A társasházaknál és tömbházaknál a közös képviselõvel egyeztetett idõpontban, konténerek kiszállításával történik a lomtalanítás.
További részleteket a www.zkn.hu honlapon olvashatnak.

Tisztelt Partnerek!
Zalaegerszeg településrendezési eszközmódosítás véleményezési
dokumentációja elkészült, mellyel kapcsolatosan lakossági fórumot
tartunk.
A lakossági fórum idõpontja:
A lakossági fórum helyszíne:

2018. február 27. kedd 17.30 óra
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
(Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.)

Zalaegerszeg településrendezési eszközének módosításával
kapcsolatban a partnerségi egyeztetés keretében 2018. március 7-ig
– névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír
alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály,
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) vagy a partnerseg@
ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem forduljanak
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fõépítészi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 413. iroda, tel.: 92/502-134).

Hét
10.
12.

Hónap-nap
március 5–6. h–k
március 19–20. h–k

12.

március 21–22–23.
sze–cs–p
március 26–27. h–k
április 3–4. k–sze
április 5–6. cs–p

13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
18.
19.
19.

Városrész
Belváros, Piac környéke
Kertváros keleti része + Zrínyi u. környéke
(Köztársaság–Zrínyi u. közt)

Andráshida, Hatház
Besenyõ, Botfa
Landorhegy, Ola
Jánkahegy, Lukahegy, Gálafej, Vakaroshegy, Öreghegy
április 9–10. h–k
Kaszaháza, Gólyadomb, Nekeresd, Neszele, Pózva
április 11–12. sze–cs Ebergény, Egerszeghegy, Gógánhegy
április 16–17. h–k
Kertváros nyugati része (GöcsejiKöztársaság u. közt)
április 19–20. cs–p
Erzsébethegy, Vorhota, Ságod
május 2–3–4. sze–cs–p Csács, Bozsok, Csácsi- és Bozsoki-hegy,
Cserlap
május 7–8. h–k
Páterdomb, Gévahegy, Pipahegy
május 10–11. cs–p
Becsali, Bazita, Szívhegy
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VERETLENÜL SZERETNÉNEK BAJNOKOK LENNI KÜZDENEK A NEGYEDIK HELYÉRT
A CSUTI LEGJOBBJA SZERINT ELSÕ A CSAPAT

 Az NB I B csoportjában listavezetõ a Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp sakkcsapata, amely biztosan halad a bajnoki cím felé. A csapat egyik legjobbja Horváth Ádám nemzetközi nagymester, aki valamennyi mérkõzését megnyerte.
– Az NB I B csoportja nekünk
nem annyira erõs – értékelt Horváth Ádám. – Eddig valamennyi
találkozónkat megnyertük, de muszáj is, mert az idei bajnokságban
a meccspontok számítanak, s
csak egyenlõ pontszám esetén a
táblapontok.
– Egyetlen igazi ellenfelük
van a csoportban, a Szentgotthárd Alsószölnök STE együttese.
– Minden bizonnyal ellenük dõl
el a bajnoki cím sorsa, le akarjuk
gyõzni õket. Ami nem lesz könnyû,
mivel szlovén, osztrák és román
légiósokkal állnak ki. Mi viszont
bármi áron gyõzni akarunk. Szeretnénk százszázalékos teljesítménnyel bajnokok lenni.
– A csapatban egyedüliként
profi sakkozó, kik segítik felkészülését?
– Akadnak barátaim, ismerõseim, akik ellátnak jó tanáccsal, de

javarészt egyedül készülök a versenyekre.
– Külföldön is rendre versenyez, ezek a viadalok pénzdíjasok...
– Igen, de az egyéni versenyek
mellett csapatban is szerepelek. A
pénzdíjak mellett fontos, hogy az

Élõ-pontjaim számát is gyarapítsam. A sakk speciális sportág, nálunk egy játékos több csapatban is
játszhat a szezon során, ami a
sportág jellegébõl adódik. A legfontosabb csapat számomra a Csuti.
Itt akarok minél jobban teljesíteni.
– Milyen típusú játékosnak
tartja magát? Aki szeret kockáztatni vagy inkább a biztonságot
tartja szem elõtt?
– A nagyobb kockázatot vállaló játékosok közé tartozom. Fõleg
akkor vállalom be a rizikót, ha a
csapat érdekében fontos meccs
sorsa múlhat rajta. Egyéni versenyeken kevesebb partit vállalok
be.
– Az utolsó elõtti fordulóban
lesz a Szentgotthárd elleni rangadó. Mit vár?
– Gyõzelmet. A házigazdák és
mi is a legjobb csapattal ülünk
asztalhoz. Siker esetén törheti a
vezetõség a fejét a csapat megerõsítésén, mivel az A csoport jóval erõsebb a B-nél, és ott is az új
rendszer mûködik. Azaz minél
több mérkõzést kell nyernünk a
bentmaradásért.

AZ IDÕJÁRÁS FÕSZEREPBEN

A ZTE NKK BRAVÚRJA

 A nõi kosárlabda-bajokság hétközi fordulójában komoly bravúrt hajtott végre a ZTE NKK NB I A-csoportos csapata. A lányok
a 15. fordulóban legyõzték az addig veretlen éllovas Atomerõmû
KSC Szekszárd csapatát. Sikerüknek fõleg Sopronban örülnek,
mivel ismét nyílt lett a bajnokság az alapszakasz bajnoki címéért.

– Elsõsorban a védekezésünk
hozta meg a sikert – vélekedett
Gáspár Dávid, a ZTE vezetõedzõje. – A Szekszárd ellen azonban a
lányok nagyobb önbizalommal is
támadtak. A kettõ együtt hozta
meg nem várt gyõzelmünket.
– A csapaté az érdem, de 22
dobott pontjával, a lepattanók
megszerzésével az amerikai légiós, Parker is sokat hozzátett a
sikerhez...
– Örülök neki, hogy amerikai játékosunk visszanyerte jó formáját,
egy ideje adós volt az eredményes
játékkal. Remélem, formája kitart
az idény végéig.
– A Szekszárd elleni bravúr,
amely országos visszhangot váltott ki, lehetõvé teszi, hogy az jezzék be, ami pályaelõnyt jelente- az utóbbi évek legjobb szereplését
alapszakaszt akár a 4. helyen fe- ne a rájátszásra. Ehhez még egy produkálnánk.

HÉT ARANYÉREM A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

 A ZTE Súlyemelõ Klub Zalaegerszegen területi minõsítõ
versenyt rendezett, amelyen
három egyesület sportolói indultak. A verseny jó erõfelmérõ
tok – a Hévíz, a Sárvár és a Nagy- volt a közelgõ Savaria Kupára
kanizsa – ellen lépünk pályára és a 2018. évi diákolimpiai orköltségtakarékossági okok miatt. szágos bajnokságra.
Idén a sorba belépett az EgerszeA ZTE aranyérmesei. Leány 36
gen tartózkodó szlovén Lendva
csapata. Szakmai szempontból kg: 1. Papp Sára 60 pont. Fiú. 77
felkészülten várjuk a tavaszt. Más kg: 1. Ebedli Mátyás 90 pont. Serdülõ. 56 kg: 1. Rácz Gergõ 131 kg
területen már árnyaltabb a kép.
(56+75).
– Az anyagiakról van szó?
+85 kg: 1. Fábián Marcel 55 kg
– Nem megkerülhetõ a dolog,
minden bizonnyal külsõ segítség (25+30). Junior. 62 kg: 1. Rácz
Dániel 149 kg (65+84). 77 kg: 1.
kell az idény befejezéséhez.
Varga Kristóf 155 kg (70, 85). Fel– Milyen tavaszra számít?
– Továbbra is a biztos bent- nõtt. Nõk. 63 kg: 1. Kámán Dorotymaradás a célunk. Minél elõbb tya 134 kg (57+77).
össze kell gyûjtenünk az NB III-as
tagság
meghosszabbításához
szükséges pontokat. Már sokszor
elmondtam, ismételni tudom magam, le a kalappal a játékosok
elõtt, erõn felül teljesítenek. A sérülések sem kerültek el minket,
Ferencz Zoltán már az elsõ edzõmérkõzésünkön
megsérült,  Két versenyen is remekül
hosszú idõre kidõlt. Bíró András is szerepeltek a Zalaegerszegi Jucsak lassan térhet vissza. A ne- do Sportegyesület utánpótláshézségek ellenére bízom játéko- korú sportolói.
saimban, remélem tavasszal is biHárman utaztak Miskolcra a
zonyítják sportemberi tartásukat.
XVI. Eb-MEX Kupa nemzetközi ifjúsági férfi-nõi MK-válogató verolimpiai testnevelõje címet – a diá- senyre, ahol az ifjúságiak között a
kok a parasportok közül elõször a még serdülõ korosztályú Tóth Ale„vakfutást” próbálták ki a diákok s xa is elindult, és kemény mérkõzéa tanárok. A csapatjátékok közül a sek után az elõkelõ 5. helyen végcsörgõlabda, az ülõröplabda és a zett. A grappling és BJJ mellett a
vakfoci tette próbára a diákok dzsúdóban is ígéretes tehetségnek bizonyuló versenyzõnek koügyességét.
– Iskolánk életében elõkelõ he- moly esélye van arra, hogy ifjúsályen szerepel a sport. Örömmel gi válogatott legyenen.
Tóth Bertold a bronzmeccsen
felvállaltuk a parasportok népszerûsítését is – fogalmazott Balázs gyõztes pozícióban hibázott, így a
Erik testnevelõ tanár, a rendez- 4. helyen végzett. Ha a ZJSE
vény iskolai szervezõje a Kölcsey- sportolójának fejlõdése töretlen
marad, a jövõ évben bekerülhet a
gimnáziumban.
válogatott keretbe.
Kiss Zoltán jól küzdött az egyik
legnehezebb súlycsoportban, sajnos sérülése miatt helyezetlenül
zárt.
Az ifjúsági korosztályban március 17-én rendezik az országos
bajnokságot a Veszprém Arénában, ahol 1 érem és 1 pontszerzõ
helyezés megszerzése a cél.
***
A ZJSE fiatalabb versenyzõi
Nemesvámoson álltak tatamira,
ahol a diákolimpia Veszprém megyei döntõjét rendezték. Az egerszegiek 11 versenyzõvel indultak
a viadalon, a nagyszerû formában szereplõ csapat nyolc aranyés három ezüstérmet nyert.

A TARR ANDRÁSHIDA KÉSZEN ÁLL A TAVASZRA

 Az idõjárás dönti el, hogy március elsõ hétvégéjén elrajtol,
vagy sem az NB III-as labdarúgó-bajnokság. A Tarr Andráshida
SC csapatánál arra készülnek, hogy játszanak a fõvárosi THSE
Szabadkikötõ ellen. A zalaiak nagyon elõkelõ pozícióból: az ötödik helyrõl várják a tavaszt.
– A tél egy jó ideig kegyes volt
hozzánk, nem akadályozta kinti
felkészülésünket – hangsúlyozta
Dobos Sándor edzõ. – A betervezett munka nagy részét sikerült elvégeznünk. A tél támadását követõen már nehezebb helyzetben vagyunk, de a városban van mûfüves pálya, így azon gyakorolhatunk. Sajnos, füvön nem tudtunk
edzeni, sõt úgy néz ki, a rajtig nem
is igen lesz rá lehetõségünk.
– A felkészülés hajrájában sikerült kapust igazolniuk, ami
gondolom nem jött rosszul, mivel csak egy hálóõr állt rendelkezésére…
– Czirjék Zoltán, a ZTE egykori
kapusa keresett meg minket, hogy
edzésben, játékban maradhasson,
mivel nem volt csapata. Teljesen
ingyen érkezett hozzánk. Jövetelének örülök, mivel így verseny-

DZSÚDÓSOK

helyzet lesz a kapus posztján.
Horváth Mártonnal együtt csak
jobb teljesítményre serkenthetik
egymást. Meg egy kapussal nem
lehet nekivágni a bajnokságnak.
– Mit mutatnak az edzõmérkõzések tapasztalatai?
– Évek óta ugyanazon csapa-

LÉLEKMOZGATÓ PARASPORTNAP
 Több mint 400 köznevelési intézmény csatlakozott országszerte a
Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és szervezetei által koordinált
rendezvénysorozathoz, melynek keretében Lélekmozgató címmel
iskolai szemléletformáló programot tartottak szerte az országban.
Zalaegerszegen a Kölcseygimnáziumban megtartott rendezvényre meghívták a megye speciális iskoláinak fogyatékos sportolóit is. A megjelenteket Tolvaj
Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere üdvözölte.
Zala megye büszke lehet a fogyatékos sportolóira is, hiszen jelenleg 12 országos bajnoka van,
tanévenként legalább 9 diákolimpiát szerveznek, s a megyei elsõ
helyezettek részt vesznek az országos megmérettetéseken. A
legsikeresebbek az atléták, de
szép eredményeket érnek el
úszásban, fociban, asztaliteniszben, zsinórlabdában, kölyökatlétikában is – összegzett Szíver
Krisztina megyei fogyatékosügyi
sportreferens, a zalaegerszegi Béke ligeti iskola pedagógusa, a rendezvény fõszervezõje.
A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban – amelynek

fiú futsalcsapata a diákolimpián
ezüstérmes lett, röplabdázói a városi és a megyei bajnokságban is
remekelnek, valamint Bognár Szabolcs testnevelõ tanár kapta A tanév legeredményesebb zalai diák-

bravúr kéllene, de az ötödik hely
szinte biztosan megvan...
– Természetesen szeretnénk
megõrizni jelenlegi pozíciónkat, de
az ötödik helynél hátrább már nem
szeretnénk végezni. Ha sikerülne,

SIKEREI

Ferencvárosi TC–ZTK FMVas 0:8 (3480-3673)
Szuperligás, férfi tekemérkõzés. Budapest.

ZTE ZÁÉV TK–Balatoni Vasas 7:1 (3341-3116).
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
Aluinvent DVTK Miskolc–ZTE NKK
68-63 (19-14, 12-17, 13-19, 24-13)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Miskolc
ZTE FC–Kisvárda Master Good 2-1 (1-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg
Büki TK–Egerszegi KK 26-25 (13-13)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Bük.
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