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A zalaegerszegi bemutatónak
apropót adhat többek között az,
hogy a mûvész itt hunyt el 1980-
ban (fia és menye ekkor már évek
óta itt éltek, mint a város ismert fog-

orvosai), illetve hogy idén Tamási
Áron-év van, és A. Tóth legnépsze-
rûbb képsorozatának (BUÉK
Tóthék) épp Ábel a „fõhõse”.

A mostani tárlat ötlete onnan
ered, hogy tavaly decemberben a
fõvárosi Hagyományok Házában
már nyílt egy emlékkiállítás, ám az
közel sem volt ennyire részletes.
Prokné Tirner Gyöngyi, a Gébárti
Alkotóház vezetõje és a kiállítás
egyik kurátora ezt követõen hatá-
rozta el, hogy Zalaegerszegre is el
szeretné hozni nemcsak a BUÉK
Tóthék címû képeslap- (de inkább
linómetszet-) sorozatot, hanem a
képzõmûvész más alkotásait is.
Átfogó képet adva ezzel egész
munkásságáról.

A. Tóth Sándor ugyanis igazi
polihisztor volt, kalandos élettel. A

felvidéki Rimaszombaton született
1904-ben, ahonnan Magyaror-
szágra szökött, hiszen a trianoni
békekötés miatt sok jövõ nem várt
volna rá. 1922–28 között a Képzõ-
mûvészeti Fõiskola hallgatója volt,
majd egy többéves európai köruta-
zásra, vagy ha úgy tetszik tanul-
mányútra indult. Megfordult Berlin-
ben, Londonban, Párizsban.

Bár világlátott ember volt, ha-
zaszeretete és nemzettudata min-
dig visszaszólította Magyaror-
szágra, pedig másokhoz hason-
lóan biztos, hogy szép karriert fu-
tott volna be külföldön – fogalma-
zott a tárlatot megnyitva Feledy
Balázs mûvészetkritikus. Annál is
inkább, mert Párizsban ez a karri-
er kezdetét is vette, megismerke-
dett ugyanis Blattner Géza báb-
mûvésszel, és az általa mûködte-
tett avantgárd bábszínházzal,
melynek tagja is lett. Számos si-
kert érve el.

(Folytatás az 5. oldalon.)

XXX. évfolyam, 7. szám LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2022. március 1.

A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Vezetéstechnikai
képzés

(2. oldal)

Szûk körben
ünnepeltek

(3. oldal)

Önvédelem,
szerethetõség,
nyitottság

(5. oldal)

A sport
mindenkié

(7. oldal) Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZA L A E G E R S Z E G ,  KÖ Z T Á R S A S Á G U.  69–71.

TE L . :  92/317-493 •  30/629-8756
NY I T VA :  H–P:  9–12 É S 15–17 Ó R Á I G

A 25 legnagyobb adózót kö-
szöntötte Zalaegerszeg vezeté-
se, amely vállalatok a 2021-ben
befolyt 4,35 milliárd forint ipar-
ûzésiadó-bevétel 55 százalékát
fizették be. A díszteremben tar-
tott rendezvényen Zalaegerszeg
Innovációs Díjjal ismerték el a
Magnetic Áruházak Kft., vala-
mint a Tungsram Operations
Kft. tevékenységét.

– Antal Lívia –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, 2014-tõl az új városveze-
tés minden évben megrendezi ezt
a programot, amelyen a legna-
gyobb adózóknak köszönetüket fe-
jezik ki, hogy hozzájárulnak a zala-
egerszegi családok ezreinek biz-
tonságához, munkahelyeik biztosí-
tásához, valamint a közösség tá-
mogatásához jótékonysági tevé-
kenységük által. Adóforintjaikkal
számottevõ segítséget nyújtanak a
város mûködéséhez. A polgármes-
ter kiemelte, hogy 2021-ben 4,35
milliárd forint volt a város iparûzé-
siadó-bevétele, amelybõl a 25 leg-
nagyobb adózó vállalat valamivel
több mint 2 milliárd forintot biztosí-
tott, a teljes összeg 55 százalékát.
A koronavírus világjárvány elleni
küzdelembõl is kivették részüket,
az elmúlt két évben sokat tettek
azért, hogy sikeres legyen a véde-
kezés Zalaegerszegen. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A képzés célja, hogy a sikeres
vizsga után a gazdasági élet kü-
lönbözõ területein, az egyes gaz-
dasági szervezetekben logisztikai
tervezési, szervezési, irányítási
valamint ellenõrzési feladatokat
tudjon ellátni. Képes legyen kap-
csolatokat tartani más vállalati te-
rületekkel, csoportokkal és közre-
mûködni a vállalati stratégia elké-
szítésében. 

Míg a felsõfokú menedzser
képzést néhány éve még százan
végezték el évente, mára ez a
szám a többszörösére emelke-
dett. A legnépszerûbb képzésekre
jelentkezõk negyven százaléka

nõ. A képzésben való részvétel
feltétele, hogy a jelentkezõ ren-
delkezzen bármilyen felsõfokú
vagy logisztikai ügyintézõ OKJ-s
végzettséggel. De akkor is tud je-
lentkezni, ha a szakterületnek
megfelelõ felsõfokú oktatási intéz-
ményben hallgatói jogviszonnyal
vagy hároméves, logisztikában el-
töltött szakmai tapasztalattal ren-
delkezik. 

A közel egy év alatt összesen
14 szombati alkalommal kerül át-
adásra a sikeres vizsgához szük-
séges tananyag. A képzés online
történik, csak a vizsgán van szük-
ség a személyes jelenlétre.
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Vigh László, Balogh Zsolt, a Tungsram Operations Kft. gyáregységvezetõje,
Péntek Attila, a Magnetic Áruházak Kft. ügyvezetõje és Balaicz Zoltán.

AVANTGÁRD IS ÉS NEMZETI IS
EXPRESSZÍV KÉPESLAPOK A 20. SZÁZADRÓL

Az európai avantgárd egyik jeles hazai képviselõjének, A. Tóth
Sándor festõ- és bábmûvésznek állít emléket az a tárlat, mely a
napokban nyílt meg a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
Az alkotó – annak ellenére, hogy évtizedekig élt, tanított és alko-
tott Pápán – hazánkban mégis kevéssé ismert.

NISSAN PRIMASTAR 2008-as, 2000 cm3-es, turbódízel, 234.000
km-t futott, garázsban tartott, szervizelt, kitûnõ állapotban eladó.

Ára: 2.850.000+áfa. • Érdeklõdni: 30/957-2042

EGYRE TÖBB A NÕI ÉRDEKLÕDÕ
A LOGISZTIKAI KÉPZÉSEK IRÁNT

Évente több száz felsõfokú logisztikai menedzsert képez a Ma-
gyar Logisztikai Egyesület, melynek tanfolyamaira egyre több nõ
jelentkezik. A közelmúltban a nõk aránya már mintegy 40 száza-
lék volt. Nem csak a menedzser kurzusra, hanem a logisztikai
tréningre is aktív az érdeklõdés.



– pet –

Az emléknap alkalmából Erõs
Krisztina, a múzeum történésze el-
mondta: 1947. február 25-én tartóz-
tatták le Kovács Béla kisgazdapárti
politikust. Ez a nap a jelképes kezde-
te mindannak, ami a kommunisták
rovására írható az ezt követõ idõ-
szakban. Legyen szó letartóztatá-

sokról, padláslesöprésrõl, egyházül-
dözésrõl, kuláklistáról, kitelepítések-
rõl vagy gazdasági ellehetetlenítés-
rõl. Alig akadt olyan család, akit vala-
milyen formában mindez ne érintett
volna. A jéghegy csúcsát a letartóz-
tatások és a kitelepítések jelentették,
melynek „motorja” az ÁVH volt.

Zalaegerszegen 1950-ben köl-
tözött a Mártírok út 5–7. számú
épületbe az Államvédelmi Hatóság
(korábban a Csány téri egykori
csendõrlaktanya volt az otthonuk).

A történész hangsúlyozta: az öt év-
vel ezelõtt itt kialakított Kommuniz-
mus Áldozatainak Emlékhelye a
közvélekedéssel ellentétben nem
börtönmúzeum, hiszen az alagsori
részekben nem börtön mûködött,
hanem fogda. A letartóztatott sze-
mélyeket ide hozták kihallgatásra,
hogy különbözõ módszerekkel val-
lomásra bírják õket. Az épület tehát

„csak” egy átmeneti helyszín volt a
letartóztatottak számára, akiket az-
tán pár nap után továbbszállítottak.

Ebben az eredeti környezetben,
mintegy 80 négyzetméteren jött
létre az emlékhely. A többszintes
kiállítótérben portásfülkét rendez-
tek be, de az ügyeletes tiszt szobá-
ja is megtekinthetõ korabeli tár-
gyakkal, dekorációkkal. Az alag-
sorban pedig a zárka, valamint a
kínzó- és vallatóterem található.
De néhány olyan személy életével

is megismerkedhet a látogató, aki
annak idején maga is megpróbál-
tatásokon ment itt keresztül.

Szabó Tímea múzeumpedagó-
gus érdeklõdésünkre elmondta: a
február 25-i emléknapon mindig in-
gyenesen látogatható a kiállítóhely,
és ez alkalomból rendszeresen
hívnak iskolás csoportokat. Idén
több zalaegerszegi gimnáziumból
és szakközépiskolából érkeztek
osztályok, félórás turnusokban. A
diákokat felváltva kalauzolták a
múzeumpedagógusok. A cél az,
hogy a gyerekeket megérintse
mindaz, ami az 1950-es években
itt zajlott. Egy érzékenyítõ prog-
ramról, bevezetõ foglalkozásról
van szó, melynek során néhány
jellegzetes tárggyal, hanganyaggal
és az itt fogva tartott személyek
tragédiájával ismerkedhetnek meg.

A jármûipari tesztpályához
kapcsolódóan együttmûködési
megállapodást kötött a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság,
a ZalaZONE Ipari Park Zrt. és az
Autóipari Próbapálya Zala Kft.

– AL –

Dr. Vereckei Csaba megyei
rendõrfõkapitány elmondta, a jár-
mûipari tesztpályával egyedülálló
lehetõséget kaptak, hiszen eddig
több száz kilométerre kellett utaz-
niuk vezetéstechnikai tréningekre,
ami most helyben áll rendelkezés-
re. Ehhez a szükséges elméleti fel-
készítést is megkapják kollégáik az
ipari parkban. Kiemelte, a közleke-
dés veszélyes üzem. A tesztpálya
különféle elemein, mint például a
smart city, számos közlekedési szi-
tuációt tudnak szimulálni, illetve
megismertetni annak érdekében,
hogy minél nagyobb legyen a biz-
tonság a közutakon. E tekintetben
elõadásokat is tarthatnak az ipari
park és a tesztpálya munkatársai
számára, amely a szakmai ismere-
tek továbbadását és kölcsönös
megismertetését szolgálja.

Dr. Háry András, a ZalaZONE
Ipari Park Zrt. vezérigazgatója úgy
vélekedett, hogy az új jármûipari
technológiák fejlesztésében, elter-
jesztésében a társadalmi népsze-
rûsítés is fontos. Példaként emlí-
tette, hogy az önvezetõ autók fej-
lesztését éppen a közúti balesetek
számának csökkentése motiválta,
amely közös érdekük a rendõrség-
gel. 

Barta-Eke Gyula, az Autóipari

Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõ
igazgatója azt mondta, az emberi
élet védelmére épül az együttmû-
ködés, hiszen a kutatás-fejlesztés-
ben érdekelt jármûipari cégek és
az egyetemek olyan ismeretek bir-
tokába juthatnak, amit máshonnét
nem tudnának megszerezni, és
ami fejlesztési irányaikat is meg-
határozza a közlekedésbiztonság
növelése tekintetében.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Erre az összefogásra országos

szinten is büszkék lehetnek. Hoz-
zátetette, a zalai megyeszékhe-
lyen jelenleg 77 százalék az átol-
tottság aránya, amellyel a megyei
jogú városokat és más települése-
ket elõznek meg.

Beszélt a javuló foglalkoztatási
adatokról, hiszen az elmúlt hét év-
ben négyezer új munkahely jött
létre a városban. Munkaerõhiány-
nyal kell szembenézni, amit a
szakképzés és a felsõoktatás fej-
lesztésével, munkáshotelek létre-
hozásával, együttmûködve a válla-
latokkal igyekeznek megoldani. A
gazdaságfejlesztés egyik fontos
elemének nevezte az M76-os
gyorsforgalmi út építését, melynek
közbülsõ szakaszára a NIF Zrt.

hamarosan közbeszerzési kiírást
hirdet. A Zalaegerszegrõl Kör-
mendre vezetõ gyorsforgalmi út lé-
tesítésével kapcsolatban elmond-
ta, engedélyes és kiviteli terveinek

elkészítését megkezdte NIF Zrt.,
amelyre 5 milliárd forintot biztosí-
tott a kormány. A polgármester ké-
pes prezentációjában a vállalatve-
zetõk többek között információkat

kaphattak a jármûipari tesztpályán
zajló tesztelésekrõl, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, a Széchenyi István
Egyetem valamint a Pannon Egye-
tem kutató-fejlesztõ egyetemi köz-
pontjainak építésérõl, valamint a
drón kompetenciaközpont létreho-
zásáról. Balaicz Zoltán a városban
zajló beruházásokat is ismertette,
megemlítve többek között az új
uszoda valamint a Mindszen-
tyneum építését, az újak között a
Zrínyi Miklós Gimnázium felújítá-
sának ez évi megkezdését.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy a jármûipari tesztpálya
vonzerõként van jelen a város
gazdasági életében. Sorra települ-
nek be a cégek, a TÜV Rheinland
és a Bosch is hamarosan megkez-
di kutatóközpontjának építését.
Hangsúlyozta: minden vállalatnak,
amely Zalaegerszegen akar letele-
pedni, területet kívánnak biztosíta-
ni, mert így a város iparûzésiadó-
bevétele háromszorosára, négy-
szeresére növekedhet az elkövet-
kezõ években. 
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Meghívó

MAGBÖRZE
MÁRCIUS 5. szombat 9.00–12.00

Várjuk azon kertészkedõket, akik saját termesztésû, vegyszer-
mentes, ökologikus növényeik magjait szívesen csereberélnék
egymás közt.  Osszuk meg különleges, régi tájfajtáinkat, jól bevált
zöldség, gabona, esetleg virág vetõmagjainkat egymással!

Asztalt biztosítunk, csak a magokat hozza magával! 
A belépés díjtalan.

HELYSZÍN: KERESZTURY DEZSÕ VMK

– AL –

Böjte Sándor Zsolt önkormány-
zati képviselõ elmondta, a Kovács
Károly Városépítõ Program kere-
tében megvalósuló beruházással
a parkolási gondokat kívánják eny-
híteni. Az elmúlt években jelentõ-
sen megnövekedett az autók szá-
ma a városban, a 26 ezer háztar-
tásra közel három jut családon-
ként. A forgalom növekedését a
gazdaság fejlõdése is magával
hozta, a környékbeli településekrõl
is sokan érkeznek a megyeszék-
helyre dolgozni és vásárolni. A Kis
utcában, ahol iskola, óvoda, böl-
csõde és a NAV székháza is talál-
ható, szinte elfogytak a parkolóhe-

lyek. A város önkormányzata
ideiglenes megoldásként a koráb-
ban megvásárolt régi családi há-
zat elbontatta, helyére 14 férõhe-
lyes zúzottköves parkolót létesí-
tett. A várakozóhelyeket szilárd
burkolatúvá teszik, ami az õszi
tanévkezdésre készül el. 

Szak Tibor, az út- és közmûépí-
tési csoport vezetõje azt tette hoz-
zá, hogy a parkolóhelyek végleges
kialakításával a Kis utca kétirányú-
sítása is megvalósul a Kölcsey Fe-
renc utca és a Gyémántház ke-
resztezõdésétõl a Stadion út felé
vezetõ szakaszon, az óvoda elõtti
parkolóig. A Kis utcából a Batthyá-
ny Lajos utca felé továbbra is jobb-
ra lehet majd kikanyarodni.

TIZENNÉGY FÉRÕHELLYEL
ÚJ PARKOLÓ LÉTESÜLT A KIS UTCÁBAN
A Kis utcában, a Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási

Nyelvû Általános Iskola szomszédságában 14 férõhelyes fizetõs
parkolót létesített az önkormányzat. Az egyelõre zúzottköves par-
kolót késõbb leaszfaltozzák, illetve a forgalmi rend is megváltozik
egy szakaszon. 

VEZETÉSTECHNIKAI KÉPZÉS
EGYÜTTMÛKÖDÉS A RENDÕRSÉG ÉS A TESZTPÁLYA KÖZÖTT

SZJA 1%
NEKED KICSI FIGYELMESSÉG,
NEKÜNK NAGY LEHETÕSÉG!

18967975-1-20
GÖCSEJ KÖRNYEZETVÉDÕ,

TÁJÉKOZÓDÁSI ÉS

FUTÓ EGYESÜLET

SZJA 1%

KIÁLLÁS
UKRAJNA MELLETT

Az elmúlt héten, azon a na-
pon, amikor Oroszország meg-
támadta Ukrajnát, a zalaeger-
szegi Tiéd a Város Egyesület és
az Egységben Magyarországért
szövetség pártjai szimpatizán-
saik körében szolidaritásukat
fejezték ki az ukrán néppel.

A landorhegyi VMK elõtti téren
Tarasz Sevcsenko „az ukrán Petõ-
fi” szobránál jelen volt dr. Csidei
Irén, az ellenzék országgyûlési
képviselõjelöltje és Hartmann Mik-
lós, a Tiéd a Város Egyesület elnö-
ke. Mindketten elítélték az erõszak
minden formáját. 

Hartmann Miklós elmondta: a
háború híre mindenkit aggoda-
lommal tölt el. Sevcsenko bizo-
nyoson méltatlannak tartaná,
hogy fogadott új hazája támadást
indított szülõföldje ellen. Zala-
egerszeg egyik testvérvárosá-
nak, Herszonnak a polgárait is
érhetik harcok. A barátság a „baj-
ban ismerszik meg” – mondta és
hangsúlyozta: a hozzánk mene-
külõ ukránok befogadását, ellátá-
sát civil eszközökkel is segíteni
kell.

ÉRZÉKENYÍTÕ FOGLALKOZÁSOK DIÁKOKNAK
NYÍLT NAP A VOLT ÁVH-KÖZPONTBAN

Február 25-én, vagyis a kommunizmus áldozatainak emléknap-
ján középiskolásokat vártak a Mártírok úti Kommunizmus Áldoza-
tainak Emlékhelyére. Az épületben 1950–56 között az ÁVH me-
gyei parancsnoksága mûködött. A Göcseji Múzeumhoz tartozó
kiállítóteret 2017-ben avatták fel.



Kiválósági ösztöndíjjal ismer-
te el a Magyar Nemzeti Bank a
Pannon Egyetem (PE) Zalaeger-
szegi Egyetemi Központja négy
hallgatójának munkáját. Közü-
lük hárman idén januárban fe-
jezték be tanulmányaikat. Õk öt
hónapra nyerték el az ösztöndí-
jat, míg harmadéves társuk tíz
hónapos idõtartamra.

– AL –

A Magyar Nemzeti Bank 2016-
ban hívta életre a Kiválósági ösz-
töndíjprogramot, amelyre hallga-
tók a 2021–2022-es tanévre vo-
natkozóan nyújthatták be pályáza-
taikat. Az értékeléskor fele arány-
ban a tanulmányi teljesítményt,
negyven százalékban a tudomá-
nyos tevékenységet (publikáció,
tudományos diákköri dolgozat,
nemzetközi és hazai versenyeken
való részvétel) valamint tíz száza-
lékban a közéleti, közösségi tevé-
kenységet vették figyelembe. 

Dr. Németh István, a PE Zala-
egerszegi Egyetemi Központ fõ-
igazgatója méltatta teljesítményü-
ket, amellyel országos hírnevet is
szereztek a gazdálkodási és me-
nedzsment, valamint a pénzügy és
számvitel szakon folyó képzések-
nek. A februárban diplomát szer-
zett három hallgatót arra biztatta,

hogy folytassák itt tanulmányaikat,
mert már mesterszintû pénzügy és
számvitel képzéssel is rendelkezik
az egyetem. Gazdálkodási és me-
nedzsment, gazdaságinformatikus,
pénzügy és számvitel, mechatroni-
kai mérnök, gépészmérnök az
alapképzési szakjaik. Idén elindít-
ják a tesztmérnök szakot, ami
egyedülálló lesz az országban. A
fõigazgató kitért arra is, hogy Felhõ
Campus elnevezéssel virtuális ok-
tatóteret hoznak létre, egy új aka-
démiai épület létesítésével pedig
jelentõs fejlesztés elõtt állnak.
Mindezt úgy összegezte: „Jó Zala-
egerszegen egyetemistának lenni.”

Kiválósági ösztöndíjat kapott a
gazdálkodási és menedzsment

alapképzési szakon diplomát szer-
zõ Balázs Bence Ferenc és Ma-
cher Dávid, továbbá Tóth Máté,
aki a pénzügy és számvitel alap-
képzésen szerzett oklevelet, vala-
mint a szintén ezen a szakon tanu-
ló Vizi Tímea.

A magyar ápolók napja alkal-
mából tartott ünnepségen a Za-
la Megyei Szent Rafael Kórház
által alapított Kossuth Zsuzsan-
na-emléklap elismeréseket adta
át dr. med. habil. Gasztonyi
Beáta PhD fõigazgató és Dancs
Jenõ ápolási igazgató. 

Az emlékplakettben hárman ré-
szesültek: Bangó Katalin, a II-es
belgyógyászati osztály szakápolója,
Kovács Judit, a pszichiátriai osztály
ápolója és Istiván Róbert, az anesz-
teziólógiai és intenzív terápiás osz-
tály aneszteziológus  szakasszisz-
tense. A Magyar Ápolási Egyesület
Díszoklevelét Csuka Gábor, a trau-
matológiai osztály vezetõápoló-he-
lyettese, kötözõs ápolója vehette át
Hodor-Ferencz Erikától, a szerve-
zet megyei vezetõségi tagjától.

Az egészségügyi intézmények-
re vonatkozó szigorú járványügyi
szabályok miatt immár második

esztendeje csak szûk körben volt
lehetõség az ünneplésre. A meg-
emlékezésen dr. Gasztonyi Beáta
fõigazgató köszöntötte az intéz-
mény dolgozóit. Kossuth Zsuzsan-
na kihívásokkal teli munkáját fel-
idézve szólt azokról a nehézsé-
gekrõl is, mellyel utódainak kell
szembenéznie a járvány kitörése
óta. 

– Az elmúlt hónapokban meg-
tanultuk, hogy nagyon meg kell
becsülnünk egymást. Kölcsönö-
sen értékelni azt a munkát, melyet
ki-ki a maga szakterületén, a leg-
jobb tudása szerint végez. Minden
eddiginél erõteljesebben tudatosí-
tanunk kell, hogy ebben a kórház-
ban valamennyi dolgozó munkája
értékes. Legyünk jó hatással a
környezetünkre, a kollégákra. Tet-
teink értékesek, és hiszek abban,

hogy ezt mások is értékelni fogják
– fogalmazott dr. Gasztonyi Beáta.

Dancs Jenõ is hasonló gondo-
latokat fogalmazott meg:

– Hagyományosan, és ebben a
nehéz helyzetben is, olyan pozitív
fogalmak kapcsolódnak az egész-
ségügyi szakdolgozókhoz és az
ápolói hivatást gyakorlókhoz, mint
az empátia, elhivatottság, türelem,
megbízhatóság, pontosság. Eb-
ben a nehéz helyzetben egyre na-
gyobb erõfeszítést kíván mind-
ezeknek megfelelni. Az elvárások
magasak és gyakran szokatlanok.
Napi munkánk során gyakran ta-
lálkozunk korábban nem tapasz-
talt nehézségekkel, élethelyzetek-
kel. Éppen ezért felértékelõdött az
együttmûködés, az egymás támo-
gatásának a jelentõsége – hang-
súlyozta az ápolási igazgató. 
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ZALAEGERSZEGI VÁSÁR
MÁRCIUS 8. (KEDD)
7.00–11.00 ÓRÁIG.

Jégcsarnok melletti parkoló

22 évvel ezelõtt született or-
szággyûlési határozat az emlék-
napról, és ezzel Közép-Európában
elsõként Magyarország hozott
ilyen döntést. Az elsõ megemléke-

zést 2001. február 25-én tartották.
Az apropó pedig, hogy ezen a na-
pon hurcolták el 1947-ben Kovács
Bélát, a Független Kisgazdapárt
fõtitkárát a kommunisták elleni ki-
állásáért. Ez volt a totális egypárti
diktatúra elsõ lépése, melyet ke-
gyetlen bánásmód, kivégzések kí-
sértek.

A mécsesgyújtás elõtt Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos mondott emléke-
zõbeszédet.

– A közelmúltban beszéltem
egy zalaegerszegi túlélõvel, aki
most 96 éves és 9 évet töltött
Szibériában. Azt mondta, nem
volt semmilyen tárgyalás az

ügyükben, csak ítélet. A bûne,
hogy terveztek egy ellenállási
mozgalmat, melybõl végül nem
lett semmi, a szervezõk neve
azonban megmaradt felírva egy
papíron. Hihetetlen 50 év volt a
kommunista diktatúra ideje, 100
millió ember életét követelte.
Gyújtsunk most gyertyát azokért,
akiket elhurcoltak, megnyomorí-
tottak és emlékezzünk, hogy ne
ismétlõdhessen ez meg – fogal-
mazott Vigh László.

EMLÉKEZÉS
A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA

A Kosztolányi úti emlékmûnél gyújtották meg a tisztelet mé-
cseseit február 25-én az önkormányzat vezetõi és képviselõi, a
rendvédelmi szervek képviselõi és zalaegerszegi civilek a kom-
munista diktatúrák áldozatainak emléknapján.

SZÛK KÖRBEN ÜNNEPELTEK
ÁPOLÓK NAPJA – 2022

Lakásbetörések száma a vá-
rosban egész évben: 2019: 8,
2020: 3, 2021: 5.

Gépkocsifeltörések száma a
városban egész évben: 2019: 3,
2020: 1, 2021: 1.

Az elmúlt években a rendõrség,
a nyomozati szervek, a polgárõr-
ség, a közterület-felügyelet, vala-
mint a rendet és a biztonságot fon-
tosnak tartó zalaegerszegi polgá-
rok összefogásának eredménye-
ként városunk a többi megyeszék-
hellyel összehasonlítva valóban
kiemelkedõen jó mutatókat ért el.
Köszönet érte! 

Közös célunk, hogy ezt az ered-

ményt tovább javítsuk, ezért az
összefogás jegyében a következõ
években tovább szeretnénk erõsí-
teni a közterületi jelenlétet, kérjük
kutyás járõrök alkalmazását, foly-
tatják tevékenységüket a motoros
és kerékpáros járõrök, újabb kör-
zeti megbízotti irodák jönnek létre,
és jelentõsen emelkedik a közterü-
leti kamerák száma is. 

Sok feladat vár még ránk, de aki
ismeri más megyeszékhelyek hely-
zetét, tudja: jó úton járunk, mert kö-
zös célunk, hogy Zalaegerszeg a
rend és a biztonság városa legyen!
– fogalmazott Facebook-bejegyzé-
sében Balaicz Zoltán polgármester.

A LEGBIZTONSÁGOSABB VÁROS
A két legfontosabb közbiztonsági mutató alapján Zalaegerszeg

továbbra is a legbiztonságosabb város az 50 ezer lakos feletti ka-
tegóriában.

– A hét minden napján, le-
gyen az ünnep vagy hétvége, az
ápolók felelõsségteljesen végzik
a munkájukat. Mindezért nem
csak erkölcsi tisztelet illeti õket.
A kormány a közelmúltban az

ápolók bérének húszszázalékos
emelésével, illetve ennek jövõ-
beni folytatásával is kifejezi
megbecsülését – fogalmazott az
országgyûlési képviselõ, minisz-
teri biztos.

Radics Andrea intézményvezetõ ajándékcsomagot vesz át
Vigh Lászlótól.

ELISMERÉS
AZ ÁPOLÓK NAPJÁN

Az ápolók áldozatos munkájukért elismerést és megbecsülést
érdemelnek, hangsúlyozta Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, aki a magyar ápolók napja alkalmából a Zala-
egerszegi Gondozási Központ Idõsek Otthonába látogatott.

KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJAT ADTAK ÁT
BÕVÜLÕ KÉPZÉSI KÍNÁLAT A PE ZALAEGERSZEGI EGYETEMÉN

Tóth Máté, Balázs Bence Ferenc, Vizi Tímea és dr. Németh István
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez a korszak nagymértékben

hatott A. Tóth mûvészetére, mely-
ben kubista, expresszionista és art
deco elemek keverednek. Ám so-

sem szakadt el a magyar nemzeti,
sõt felvidéki és erdélyi hagyomá-
nyoktól, motívumoktól sem. 1932-
ben hazatért, és a pápai középisko-
la tanáraként folytatta nemcsak
mûvészeti, hanem mûvészetpeda-
gógiai tevékenységét. Tanította
többek között Nagy László és
Csoóri Sándor költõket, akikre nagy
hatást gyakorolt a világot látott,
európai mûveltségû pedagógus.

A. Tóth Sándor mûvészeti tevé-
kenységének egyik legérdekesebb
színfoltja az az újévi képeslap-,
vagyis linómetszet-sorozat, melyet
„BUÉK Tóthék” címmel minden év
végén elkészített 1932–1980 kö-
zött (leszámítva a háborús éveket).
A sorozat – mely a mostani tárlaton
is látható – a kritikus szerint egye-
dülálló nemcsak a magyar, hanem
az európai mûvészeti életben is. A
képeslapok fõszereplõje Ábel, Ta-
mási Áron fõhõse, aki a frappáns
rajzokon megjeleníti részben a
Tóth család éves történéseit, vagy
hangulatait, de a világban zajló
eseményekre is utalnak a mûvek.
Így a BUÉK-sorozat egyfajta esz-
szenciája a család- és világtörté-
nelemnek. De annak is, hogy az
avantgárd mûvészetet hogyan le-
het ötvözni a magyar tradíciókkal.

Feledy hozzátette: képzelõerõ és
asszociáció is kell a grafikák értel-
mezéséhez, és nem árt tudni hoz-
zá az adott év történeti hátterét. A
képeslapok eredetileg kisméretû li-

nóleummetszetként készültek (né-
hány eredeti példány és nyomódúc
is kiállításra került), majd utólagos
színezést kaptak. Késõbb pedig –
a bemutatók kedvéért – felnagyí-
tották õket. Expresszivitásuk és a
metszés eredti szépsége így még
jobban érzékelhetõ.

A mûvészeti író úgy látja, hogy
a képeslapokban – mint ahogy A.
Tóth életében – benne van a 20.
századi magyar történelem sors-
tragédiája. A hangversenyterem
tárlatán nemcsak ez a sorozat, ha-
nem más festményei és szemé-
lyes tárgyai is megtekinthetõk.
Munkássága bizonyíték arra, hogy
az européer gondolkodásmódot, a
modern mûvészeti törekvéseket
össze lehet kapcsolni a nemzeti
hagyományokkal.

A kiállításon köszöntõt mondott
Bali Zoltán alpolgármester, majd
Kerpel József Péter, a Pápai Re-
formátus Kollégium és Gimnázium
tanára olvasta fel A. Tóth Sándor
fiának, dr. Tóth Gábor Sándornak
üdvözlõlevelét. A mûvész fia (Za-
laegerszeg egykori fogorvosa)
egészségi állapota miatt nem tu-
dott részt venni az eseményen.

A kiállítás március 26-ig láto-
gatható.

AVANTGÁRD IS ÉS NEMZETI IS
EXPRESSZÍV KÉPESLAPOK A 20. SZÁZADRÓL

Feledy Balázs

– pP –

Az est vendégével, Éger Csaba
pszichológussal (aki Szombathe-
lyen és a fõvárosban család- és
párterapeutaként, valamint nevelési
tanácsadóként is dolgozik) egy min-
denkit érintõ, ám elég összetett kér-
déskört igyekeztek végigjárni: hol
húzódnak a határaink? Természete-
sen pszichológiai értelemben. Az
egészséges határ definícióját egyál-
talán nem könnyû felállítani, mert az
sem jó, ha túl merevek a határok,
de az sem, ha túl „lazák”. Az igaz-
ság – mint általában minden eset-
ben – valahol középtájon van. Ezt
viszont nem könnyû megtalálni. Jól
jelzi ezt az is, hogy a páciensek
többsége valamilyen „határproblé-
mával” keresi fel a terapeutákat.

Éger Csaba bevezetésképpen
elmondta, hogy munkája során nem
önmagában az egyént nézi, hanem
inkább úgy tekint az emberekre,
mint valamilyen kisebb vagy na-
gyobb kapcsolati háló tagjaira.
Vagyis rendszerszemléletben gon-

dolkodik. Életünk legnagyobb ré-
szét ugyanis kapcsolatokban töltjük,
így folyamatosan döntenünk kell
egyrészt a fizikai, másrészt pedig a
lelki határaink meghúzásáról.

A határ tehát az én és a külvilág
közti vonal, ha úgy tetszik védelmi
vonal, mert ennek segítségével ál-
lapítjuk meg, hogy egy-egy helyzet
„oké”-e számunkra, vagy sem. Hol
vagyunk jól, hol szeretnek, vagy fo-
gadnak el minket, hol tudunk érvé-
nyesülni? Ezzel szemben ahol nem
érezzük jól magunkat, vagy meg-
aláznak, elnyomnak minket, azokat
a helyeket kerüljük; határainkkal
védve magunkat. Az egyénnek per-
sze nemcsak a külvilág felé vannak
kapcsolatai: mindezek a határok a
családokon belül is jól megfigyelhe-
tõk, sõt alrendszerek is létrejönnek
a családi hierarchiában. Ha egyálta-
lán van ilyen.  Mert ha túl lazák a
határok családon belül, akkor köny-
nyen „átjárhatóvá”, nyitottá válik a
rendszer. Ilyenkor többek között sé-
rülhet a privát szféra (például ha va-
laki mindig ránk nyitja az ajtót, vagy

belehallgat a telefonbeszélgeté-
sünkbe). Másrészt az is lehet, hogy
egy érzelmi hiánnyal küzdõ szülõ túl
sok információt oszt meg a gyerme-
kével, túlságosan rátelepedve, ma-
gához láncolva a másikat. Az érzel-
mileg nem elérhetõ szülõ viszont
annyira bezárkózik saját határai kö-
zé, hogy törés keletkezik a kapcso-
latban.

Érdekes az ilyen élethelyzetekre
kialakított válasz és stratégia is. A
„rátelepedõ szülõ” gyereke vagy
nem húz határt, és behódol, mert
úgy érzi, hogy ezzel marad szeret-
hetõ a szülõ számára. Ha meg ha-
tárt húz, akkor akár valamilyen dest-
ruktív magatartás is elõfordulhat.
Utóbbi az elzárkózó szülõ gyerme-
kénél is megjelenhet, mert a gyerek
valamivel fel szeretné hívni magára
a figyelmet. De az is elõfordul, hogy
olyan sokszor fullad kudarcba az,
hogy elérje érzelmileg az apát vagy
az anyát, hogy maga is zárkózottá
válik; elvonulva a saját maga építet-
te falak közé.

A szakember hozzátette: ezeket
a korai életszakaszban szerzett
„csomagokat” sokszor egy életen
át cipeljük. Már a csecsemõ- és
kisgyermekkori tapasztalatok el-
döntik, hogy ki rendelkezik erõ-
sebb vagy gyengébb határokkal.
Hiszen a szülõkkel való kezdeti
kapcsolat és a hozzájuk való erõs,
vagy gyenge kötõdés sok mindent
befolyásol. Így az sem mindegy,
hogy maguk a szülõk milyen érzel-
mi múlttal, háttérrel vállalnak gyer-
meket.

Probléma adódik abból is, hogy
sok szituációban azért nem merünk
határt húzni, mert attól félünk, hogy
akkor elveszítjük szerethetõségün-
ket, s ezáltal magát a kapcsolatot,
melyben vagyunk. Legyen szó pár-
kapcsolati, családi, baráti vagy
munkahelyi viszonyokról. Emiatt
sokszor olyan helyzetekbe is bele-
megyünk, amiket valójában nem is
szeretnénk, vagy nem értünk vele
egyet. A pszichológus szerint fontos
annak megértése, hogy ha meghú-

zom a határt, felvállalom magam a
másik elõtt, attól még értékes mara-
dok.

A fentiekbõl az látszik, hogy
sem a túl merev/szigorú, sem pe-
dig a túl laza/gyenge határ nem
ideális. Az elsõ esetben túlságo-
san bezárkózunk, elérhetetlenné
válunk, vagy nem vállaljuk semmi-
ért a felelõsséget, hárítunk. A má-
sik helyzetben pedig kiszolgálta-
tottá, manipulálhatóvá válhatunk,
olyan személlyé, aki képes mások
felelõsségét, baját is magára ven-
ni. Az egészséges az, ha rugal-
mas határaink vannak, és a felme-
rülõ problémáinkról merünk be-
szélni. Kinyilvánítva véleményün-
ket, megfogalmazva céljainkat, de

közben figyelve a másik igényeire,
érzéseire is. Családon belül pedig
mindig legyen világos, hogy mi a
szülõk és gyerekek dolga, felelõs-
sége, utóbbiaknak életkoruknak
megfelelõen. 

Ha pedig úgy érezzük, hogy
problémáink vannak a határainkkal
valamilyen élethelyzetben, akkor el-
sõ lépésként próbáljuk a múltban
megkeresni azt az állapotot, amikor
ez a vonal még védelmet adott szá-
munkra. Hiszen a zártság egykor
segített valamiben, de ha ez a hely-
zet már nem áll fenn, akkor tudunk
változtatni a stratégián. A terapeu-
ták pedig segítséget nyújtanak a
határok „feltérképezésében”, vala-
mint újrarendezésében.

ÖNVÉDELEM, SZERETHETÕSÉG, NYITOTTSÁG
HOL HÚZÓDNAK AZ ÉRZELMI HATÁRAINK?

Két év szünet után folytatódott a népszerû Pszicho estek ren-
dezvénysorozat, mely az újranyitással immár a hetedik évadát
kezdte meg. A VMK Cafféban rendezett esemény házigazdája ez-
úttal is a programsorozat alapítója, Nagy Réka klinikai szakpszi-
chológus volt.

Éger Csaba és Nagy Réka

A Göcsej témakörrel folytatódott a
Múzeumi esték rendezvénysorozat,
melyen ezúttal a paraszti táplálko-
zás került a középpontba. A Göcseji
Múzeum idõszaki kiállítótermében
rendezett esemény elõadója Marx
Mária nyugalmazott etnográfus volt.

– pet –

Elõadása az „Éhség és bõség –
Paraszti táplálkozás” címet kapta.
Az elnevezés már elöljáróban rávilá-
gít arra, hogy a régi korok táplálko-
zása ingadozó jellegû volt. Az et-
nográfus többek között elmondta:
nem konkrétan Göcsejrõl beszél, hi-
szen az itteni emberek táplálkozása
csak egy tágabb kontextusban vizs-
gálható és értelmezhetõ. Sok min-
den függött a földrajzi helyzettõl, az
éghajlati viszonyoktól, hogy egy
adott idõszakban milyen volt az idõ-
járás, volt-e háború.

Hogy mi volt a jellemzõ a parasz-
ti táplálkozásra? Más volt az igénye,
mint most. Mi már nem éhezünk. A

régi ember élete viszont még nagy-
ban függött az étkezéstõl (ez jelen-
tette az életet, energiát). Ma már
sokszor élvezetbõl eszünk, nem pe-
dig azért, mert annyira szükségünk
van rá. A paraszti táplálkozás – me-
lyet a néprajztudomány a 18. szá-
zadtól vizsgál – önellátásra volt be-
rendezkedve. A szezonalitás volt rá
a jellemzõ, de törekedtek rá, hogy
minél több dolgot el is tudjanak ten-
ni. Piacra már ekkor is vittek árut: jel-
lemzõen tejterméket, tojást, sõt a

városi piacokra kenyeret is sütöttek.
Összességében azonban az mond-
ható el, hogy a friss élelmiszer a
gazdagok kiváltsága volt. A 18. szá-
zadra nagy különbség alakult ki az
uralkodók és a parasztok táplálko-
zásában. Szabályozták, hogy utób-
biak mit ehettek. Vajat például nem
volt szabad vásárolniuk, vadhúsból
csak az apróvadat fogyasztották, azt
is titokban, és a gabonákból is a
rosszabb fajták jutottak a parasztok-
nak. A halászat pedig földesúri jog

volt. A katolikus egyház is nagy ét-
kezésszabályozó volt: a mértékle-
tességet és a kevés húst „hirdette”.
A torkosság – a böjt megszegése –
bûnnek számított. Viszont a böjti ét-
kek – hal, tojás, zsír helyett a vaj –
pont kevéssé álltak a parasztság
rendelkezésére. A húsevés inkább
ünnepi, mint mindennapos dolog
volt, viszont sok lepényszerû kenye-
ret és kását ettek.

Elhangzott: az éhínséget a gabo-
na- és kenyérhiánnyal azonosították
elõdeink. A 18. században gyakrab-
ban (és a korábbiakhoz képest nem-
csak lokálisan) fordultak elõ ínséges
idõszakok. Ennek az úgynevezett
kisjégkorszak és a háborúk voltak
az okai. Probléma volt, hogy eleink
mindenbõl kenyeret akartak készíte-
ni, mert ilyenkor a liszthez való ga-
bona hiányzott nekik. Hiába ismer-
ték például a krumplit, idõbe telt, míg
megtanulták, hogy azt megfõzve,
pépesítve lehet enni.

A 19. század ehhez képest már
bõségesebb idõszak volt. A húsle-
ves e század találmánya, bár elein-
te zöldség nem volt hozzá. Szintén
19. századi a rántás is, de nem a
mai értelemben. Azt jelentette: zsír-
ban megsütni valamit („rántsd meg
jól”, vagyis süsd meg jól). Napjaink
kedvenc ételének, a rántott húsnak
a neve is ebbõl ered. 

GYAKORIAK VOLTAK AZ ÍNSÉGES IDÕK
ELÕADÁS A PARASZTI TÁPLÁLKOZÁSRÓL

Marx Mária



6 Városháza

2022. március 16. és 2022. április 14. között lesz.

Változások a zalaegerszegi lomtalanítás
lebonyolításában, rendszerében!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2022-es esztendõben is városrészenként egy nap
lesz felajánlva a családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybevételére!

Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3 m3 lomhulladékot szállít el.
A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési napra kell be-

jelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel! Az
érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint a lomtalanítás
igénybevétele csak díjtartozás-mentesség esetén lehetséges. A lomhulladékokat az idõpont-egyez-
tetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni kerítésen belül, a tehergépjármû-
vel megközelíthetõ bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra. 

A szolgáltató dolgozóinak ingatlanra történõ bejutását az ingatlantulajdonosnak, ingatlanhaszná-
lónak kell biztosítania!

Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve azon hulladékok körét, amelyek a
lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel áttanulmányozni.

A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulla-
dékokat szállítja el:
• bútorok, nem elektromos berendezési tárgyak, (pl.: ágy, ülõgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas,

szõnyeg, edények stb.),
• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM-rendelet alapján nem számítanak lomhulladék-
nak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:
• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem), 
• ruha, textília (zsákolt állapotban sem),
• szelektív hulladékgyûjtés keretében átvételre kerülõ, újrahasznosítható hulladékok (mûanyag,

papír, fém, üveg csomagolóanyagok, újságok, nyomtatványok, könyvek stb.),
• fás szárú és lágy szárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél, ágak, gallyak (zsákolt állapotban sem),
• építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók, ab-

lakkeret, redõny, ablaküveg, ajtó, szigetelõanyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, tapéta, ereszcsa-
torna stb.),

• veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflako-
nok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj stb.) valamint jár-
mûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,

• elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásá-
ból származó hulladékok,

• személyautók, motorkerékpár, tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai,
• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget meg-

haladó, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.
A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási lehe-

tõségérõl tájékozódjon a hulladékudvar átvételi feltételeinél illetve díj ellenében lehetõség van konténerren-
delésre. Konténerrendelés tárgyában további információkért keresse a  Zala-Müllex Kft-t.

Elérhetõsége: Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26. Telefon: 92/598-940, E-mail: info@zalamullex.hu
A kötegelt zöld- és fahulladékok gyûjtése a tavasz folyamán egy késõbbi idõpontban lesz megtartva.
A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon www.zkn.hu il-

letve a lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont elõtti mun-
kanap 12.00 óráig lehet leadni.

IDÕPONTOK (MÁRCIUSBAN):

2022. március 16. PÓZVA (Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Pózva, Vasút u.)
NEKERESD (Egervári, Nekeresdi, Virágzó mezõ)

2022. március 17. BECSALI (Becsali, Budai völgy, Cserhegyi, Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Király-
horhos, Meredek, Mosoly
BAZITA (Bazitai, Csáfordi forduló, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk u., Nimród,
Temetõ, Toposházi)
LANDORHEGY (Alkotmány, Búzavirág, Gasparich út (Hegyközség és Platán sor közti
szakasz), Hegyközség, Hegyoldal, Kispálhegyi, Nyár, Õsz
SZÍVHEGY (Belsõszeg, Hóvirág, Kökény, Meggyfa, Szívhegyi, Szüret, Zalagyöngye

2022. március 18. SÁGOD (Csapási, Csillagfény, Diófa, Fakopáncs, Fácános, Flamingó, Fûzfa, Haj-
nóczy, Martinovics, Orgona, Paperdõ, Patak, Pitypang, Rigó, Ságodi és 30-tól és 39-tõl,
Szellõháti, Szilvás, Telekalja, Termál, Tó, Tuboly László, Új u., Vasvári Pál, Viola) 
NESZELE (Bükkfa, Csillagvölgy, Esthajnal, Gébárti 82-tõl és 65-tõl kezdõdõen,
Ilosvai, Irinyi J., Jedlik Á., Jégmadár, Király, Neszelei)
KASZAHÁZA (Levendula, Kaszaházi, Panoráma tér, Papharaszt, Rózsavölgyi,
Ságodi u. 18-ig és 37-ig bezárólag, Vásártér, Zala)
GÓLYADOMB (Füzike, Gólyadombi, Kakukkfû, Tücsök, Verõfény)

2022. március 21. ANDRÁSHIDA (Andráshida, Apátfa, Áfonya, Berek, Cserfa, Csillagh László tér, Dukai
Takács Judit, Estike, Égerfa, Gazdaság, Gábor Áron, Gát, Gébárti 64-ig és 51-ig
bezárólag, Iskola, Jegenyés, Körmendi, Kövecses, Kutasi, Liget, Lovász, Novák Mi-
hály, Nyíres, Öveges József, Rét, Szent István, Szentmártoni, Tölgyfa, Vadvirág)
HATHÁZ (Hatházi, Reptéri)

2022. március 22. BELVÁROS (Ady u, Arany János, Batsányi, Batthány u., Békeligeti, Berzsenyi, Bethlen
G., Bíró Márton (A vasútvonaltól északra lévõ szakasz, 44-ig és 57-ig), Bocskai, Borbély
Gy., Boschán Gyula, Botfy, Budai Nagy Antal, Dózsa Gy., Flórián, Galamb, Gasparich u.
felsõ része (Platán sor és Rákóczi u. közti szakasz) Göcseji u. északi oldala (Vizslaparki
és Mártírok u. közti szakasz), Gárdonyi Géza, Hunyadi, Jákum Ferenc, Jókai Mór, Kabók
Lajos, Kelemen Imre, Kertész, Kert, Kinizsi u (a vasútvonaltól északra lévõ szakasz, 22-
ig és 29-ig), Kis, Kossuth, Kosztolányi, Kölcsey, Könyök, Lõrinc barát, Mártírok, Mérleg
tér, Mikes Kelemen, Munkácsy, Nefelejcs, Október 6. tér, Ola u., Pázmány Péter, Petõfi
u, Pintér Máté, Püspöki Grácián, Rákóczi u., Síp, Szeglet, Szilágyi Erzsébet, Táncsics,
Toldi, Tompa, Vágóhíd, Virág Benedek, Vizslaparki, Vörösmarty)
PÁTERDOMB (Avasárok, Baráth Ferenc, Baross Gábor, Báthory István, Bíró Márton
u. 46-tól és 61-tõl (a vasútvonaltól délre esõ része) Farkas Dávid, Fenyõ, Gönczy Fe-
renc, Holub, Honvéd, Juhász Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 24-tõl és 31-tõl (vasútvonaltól
délre esõ része), Margaréta, Páterdombi, Radnóti, Szegfû, Tulipán, Wlassics Gyula)

2022. március 23. VORHOTA (Gyík, Katica, Szõlõhegyi, Teskándi, Vorhotai, Völgyi)
ERZSÉBETHEGY (Erzsébethegyi, Kápolnaszeri, Szirom, Újhegyi, Virágszer)

2022. március 24. OLA (Béke, Ebergényi 46-ig és 51-ig, Falumúzeum, Gyár, Hársfa, Helikon, Hock J.,
Karácsony S., Malom, Móra F., Muskátli, Mura, Perlaki, Rózsa, Szendrei J., Tavasz)
VAKAROSHEGY (Cédrus, Erdõalja, Forrás, Lejtõs, Sövény, Szeretet, Olajfa, Vaka-
ros-hegyi)
GÁLAFEJ (Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár, Jázmin, Ligetszépe,
Nárcisz, Százszorszép)
ÖREGHEGY (Krókusz, Öreghegyi, Pityke, Rózsadombi)
JÁNKAHEGY (Galagonya köz, Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Keresztes, Kikelet, Kõris,
Leander, Liliom, Mákvirág, Napkelet, Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Tõzi-
ke, Volán)

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével Zala-
egerszegen a családi házban élõk részére, házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõ-
pontja városrészektõl függõen

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

TAKARÍTÓNÕ
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: 8900 ZALAEGERSZEG, Október 6 tér 16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Sportlétesítmény takarításával kapcsolatos feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• 8 általános.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt, a +36-92/314-090-es te-
lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg cí-
mére történõ megküldésével (8900 ZALAEGERSZEG, Október 6 tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 53/2022 , valamint a munkakör megnevezését:
takarítónõ.
• Elektronikus úton VSGI részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZalaEegerszeG hetilap
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

PÁLYAMUNKÁS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: 8900 ZALAEGERSZEG, Vágóhíd utca 16.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Sportlétesítményekben üzemeltetési pályakarbantartási feladatok ellátása. Traktoron való munka-
végzés elõnyt jelent.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• szakmunkásképzõ intézeti végzettség,
• B kategóriás jogosítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt, a 06-92/314-090-es tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• POSTAI ÚTON, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg

címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Október 6 tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 52/2022, valamint a munkakör megneve-
zését: pályamunkás.

• Elektronikus úton VSGI részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• ZalaEgerszeG hetilap
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
A Vásárcsarnok emeletén 41 m2-es üzlethelyiség 2022. április 1-tõl KIADÓ!

Érdeklõdni: +36-20/940-9010.



Az elsõ parasportnapot 2003-
ban rendezték Zalában.  Az ENSZ
december 3-át a fogyatékkal élõk
világnapjának nyilvánította, ré-
gebben ekkor rendezték a sport-
napot. Magyarországon 2018.
február 22-e a magyar parasport
napja, ezért került új idõpontra a
rendezvény. Az idei nap elõtt az
elõzõ két évben elmaradt a ren-
dezvény a járványügyi helyzet
miatt. Az eseményre a megyében
mûködõ fogyatékkal élõket ellátó
intézményekbõl Lentibõl, Keszt-
helyrõl, Zalaegerszegrõl – és még
lehetne sorolni a résztvevõket –
érkeztek. A fogyatékkal élõk,
sportnapján több egerszegi isko-
lából szerepeltek diákok. A csapa-
tokban ott voltak a Kölcsey-gim-
názium, a Báthory–Ganz SZKI, és

a PTE Zalaegerszegi Központjá-
nak tanulói. A nemzetközi jelleget
a  szlovéniai Lendváról érkezõk
biztosították. Az iskolákból érkezõ
diákok együtt mozogtak a fogya-
tékkal élõkkel, akik rendkívül nagy
kedvvel végezték a gyakorlatokat,
a játékos sorversenyeket és a kü-
lönbözõ mozgásformákat. Gyõz-
test egyetlen versenyszámban
sem hirdettek, a mozgáson, a ki-
kapcsolódáson volt a hangsúly.

Gecse Péter, Zalaegerszeg al-
polgármestere is a mozgás fontos-
ságát hangsúlyozta köszöntõjé-
ben. Kiemelte: a sport mindenkié.

Az egész napos rendezvényen
több mint százan vettek részt.

A résztvevõk a remek sportnap
után a jövõ évi viszontlátás remé-
nyében búcsúztak el egymástól.
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Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április
13-i ülésén együttmûködési megállapodást
kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért
Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatá-
si intézményekben tanuló hallgatóknak adható
felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításá-
ról, melyhez az anyagi forrást továbbra is
ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közala-
pítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz köz-
zé felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót
a mintatantervben meghatározott képzési idõig, de
legkésõbb az attól számított egy évig illeti meg. A
tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön
végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan iga-
zolt rendkívüli események (így különösen beteg-
ség, baleset) miatti halasztás (passzív félévek)
idõszakai. 

A pályázók köre:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme
alapján az a 
a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelke-

zõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon
Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mecha-
tronikai Képzési és Kutatási Intézetében mû-
szaki mérnök (mechatronikai, gépész- és
tesztmérnök) képzésen az elsõ diploma
megszerzése érdekében BSc/BA képzésben
végzi tanulmányait,

b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelke-
zõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaeger-
szeg város közigazgatási területén mûködõ
bármely államilag elismert felsõoktatási intéz-
ményben (PE ZEK, PTE ETK ZKK) az elsõ
diploma megszerzése érdekében BSc/BA
képzésben végzi tanulmányait.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott

esetben max. 15 000 Ft/hó 
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott

esetben min. 5 000 Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az

I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónap-
jára, valamint a II. félév február 1–június 30. közöt-
ti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyó-
sítására tanulmányi félévenként egy összegben
kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése: 
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére

félévenként kerül meghirdetésre, ennek alap-
ján az ösztöndíjat félévenként kell megpályáz-
ni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók je-
len pályázat kiírását követõen a 2022. már-
cius 1–március 16. közötti idõszakban
nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg
Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz. A
postai úton feladott kérelmek esetében a fel-
adás dátuma a mérvadó, így a pályázatot leg-
késõbb március 16-án postára kell adni. A pá-
lyázati kiírás közzétételét megelõzõen és a ké-
relmek benyújtási határidejét követõen beadott
kérelmek elutasításra kerülnek. 

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában megha-
tározott hallgatók formanyomtatványon
nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni
kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a
kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jog-
viszony-igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt
leckekönyv hiteles másolatát. Minimum 5
kredit teljesítése kötelezõ. A hiányosan be-
nyújtott kérelmeket nem áll módunkban el-
fogadni.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zala-
egerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Karrier Irodáiba kell eljuttatni POSTÁN, vagy
E-MAILBEN. 

Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A. 
karrier@zalaegerszeg.hu

Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu
e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.

A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány
honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/oszton-
dijak

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

A ZTE eddigi szereplését nézve
elmondható, hogy erõsen gyengé-
re sikerült. A csapat vezetõi a fel-
készülés kezdetére kialakították a
játékoskeretet, ismert volt a veze-
tõedzõ Teo Cizmic személyében
is. A bajnokság a Körmend elleni
rangadóval indult, amelyet nagy
küzdelemben elvesztett a zalai
csapat. A folytatásban siker a Ka-
posvár ellen, ekkor még nem lát-
szottak a gondok. Jött zsinórban
négy vereség, amelyet a tartalé-
kos Paks elleni idegenbeli siker
tört meg. Utána viszont nagyon
mély gödörbe került a ZTE, zsinór-
ban kilenc vereség beárazta a
csapatot, hogy az idei idényben
sem sok jóra számíthat. A veresé-
gek egyhangúságát a Kecskemét
elleni hazai siker törte meg. Az
Oroszlányt hosszabbításban ver-
ték. Vereség Szegeden, közben
egy izzadságszagú gyõzelem a
Paks ellen. A Falco elleni papírfor-
ma-vereség után. Két bravúrgyõ-

zelem, a DEAC ellen hazai pályán
és második idegenbeli siker Nyír-
egyházán. Nagyon kellett volna a
tartalékos PVSK elleni idegenbeli

siker, hogy legyen esély az alsó-
házból való távozásra, nem jött
össze. A középszakasz középsõ

házának elérése a zalaiak számá-
ra reménytelennek tûnik. Az alap-
szakaszból hátralévõ három talál-
kozójából mindhármat nyerni
kell(ene). Az ellenfelek nem ígér-
keznek könnyûnek. Alba Fehérvár
itthon, Szolnok idegenben, Sopron
itthon. A középházhoz még kelle-
ne a riválisok gyenge szereplése
is, amire csekély esély mutatkozik.

Idén is minden bizonnyal a ki-
esés elkerüléséért küzd a Zalake-
rámia ZTE. 

Mi vezetett a tavalyihoz hason-
ló gyenge szerepléshez? Elmond-
ható, hogy a balul sikerült játé-
koskiválasztás. A zalaiak azon
csapatok körébe tartoznak, akik a
legtöbb légióst cserélték a me-
zõnyben. Igaz, volt közte betegség
is. A magyar mag kiválasztása
enyhén szólva is gyengére sike-
rült. Egyik játékos sem lett hú-
zóembere a zalaiaknak. A helyi fia-
talokkal sem volt elégedett a Teoc
Cizmic helyére érkezõ Emir Mu-
tapcic vezetõedzõ. Takács érke-
zett kölcsönbe az Albától, õ sem
oldotta meg a problémát.

A bajnokság közben aztán a ve-
zetés is változott. A bajnokság elõtt
új klubmodellt állítottak fel, beve-
zették a szakmai igazgatói posztot.
Puskás Artúrt „igazolták le” a fel-
adatra. A Pestrõl érkezett szakem-
ber nem töltött sok idõt a klubnál,
közös megegyezéssel távozott.
Miért? Igazából nem lehetett meg-
tudni, mivel egyik fél sem közölte
az indokokat. 

A bajnoki szünet után kutya ke-
mény folytatás vár a ZTE csapatá-
ra. Az alapszakasz három találko-
zójából a legtöbbet kell kihozni, mi-
vel a csapatok magukkal viszik az
eredményeket a rájátszásra. A ki-
esés elleni küzdelemben, minden
bizonnyal a Nyíregyháza, a PVSK,
és a Paks vár a kék-fehérekre. A
középszakasz után jó lenne leg-
alább két csapatot megelõzni a
ZTE-nek, hogy elkerülje a play
outot. Ehhez viszont nagyon jó
szereplésre lenne szûkség, bravú-
rokkal tarkítva. A zalaiak három el-
lenfele hasonló képességû, a fel-
adat nem lehetetlen. A megcsap-
pant szurkolótábor reménykedik a
bentmaradásban. Az eddigi sze-
replést elnézve, nem lesz könnyû
feladat.

A LECKE FELADVA
IDÉN IS A BENTMARADÁSÉRT KÜZD A ZALAKERÁMIA ZTE KK
A magyar felnõtt férfiválogatott vb-selejtezõt játszik, így hosszabb

szünet következik a kosárlabda-bajnokságban. Az NB I A csoportjá-
ban a Zalakerámia ZTE csapata, három fordulóval az alapszakasz
zárása elõtt, az utolsó elõtti helyen tanyázik. Szinte biztosra vehetõ,
hogy idén is a kiesés elkerüléséért küzd a zalai csapat.

A SPORT MINDENKIÉ
PARASPORTNAP EGERSZEGEN

Hosszú éveken óta megrendezik Zala megyében a fogyatékkal
élõk sportnapját. Mindig egyik zalai városban, idén Egerszegen
tartották a sportnapot.

– Tájékozódási futásban min-
dig december elején kezdjük a fel-
készülést a következõ évi felada-
tokra – tájékoztatott Fehér Ferenc,
a klub elnöke, edzõje. – Az
úgymond alapozó idõszak március
közepéig tart, ekkor kezdõdnek el
a versenyek. Az elsõ komoly meg-
mérettetésünk március végén
lesz, a hosszútávú ultra magyar
bajnokság. A felnõttek és az után-
pótláskorúak részére csapatbaj-
nokságot is rendeznek. 

– Idén milyen feladatok vár-
nak a ZTC sportolóira?

– A legfontosabb az utánpótlás-
nevelés további fejlesztése a klu-
bon belül. Fontos számunkra a
sportág további népszerûsítése.
Biztosítani akarjuk a hozzánk iga-
zolóknak a versenyzés lehetõsé-
gét. Ehhez megfelelõ szakmai
programokat nyújtunk számukra.
Edzéseken mind fizikailag és
sportágspecifikusan igyekezünk
úgy felkészíteni a sportolóinkat,
hogy a versenyek során minél jobb
eredményeket érjenek el. A hét-
köznapi edzések mellett a hétvé-
géken térképes edzések szerepel-
tek a mûsoron. Az enyhébb tél
miatt nagyon sok térképes edzést
tartottunk a fiataljaink számára.
Edzõtáborokat szerveztünk a gye-
rekeknek különbözõ terepeken.
Részt vettünk egy úgynevezett
Bajnokok Ligája-sorozaton, amely-
re klubunk meghívást kapott. Négy
állomásból álló verseny volt.

– Kiktõl várnak jó eredmé-
nyeket?

– Neveket nem mondanék,
egyértelmûen az utánpótlásunktól.
Klubunk lehetõségei erre adottak.
Az elmúlt 4–5 évben erõs mag ala-
kult ki utánpótlásvonalon, és csa-
patszinten már megmutatták, mire
képesek. Szinte valamennyi csa-
patunk pontszerzõ helyen végzett
az elmúlt esztendõben. A 14 éves
leánycsapatunk ob-t nyert. Remél-
jük, az idei esztendõben már egyé-
niben is jól teljesítenek fiataljaink.

– Jelenleg hányan sportolnak
a ZTC-nél? Régebben akadtak
olyanok, akik a versenyzést
nem vállalták fel.

– Mára már csak az aktív spor-
tolók maradtak. Az elmúlt év vé-
gén 92 versenyszerûen sportoló
tájfutó volt a klubnál. Természete-
sen, mindig van lemorzsolódás kü-
lönbözõ okok miatt. Szerencsére
érkeznek a helyükre, jelenleg van
egy kis csoportunk, akik alig vár-
ják, hogy márciusban elkezdjék a
versenyzést. Örvendetes, hogy
Kanizsán is van egy csoportunk.
Egykori versenyzõnk, Papp Viktó-
ria Pécsen foglalkozik egy cso-
porttal. Igyekszünk mindenfelé
népszerûsíteni a sportágat.

– A ZTC mindig híres volt  a
versenyrendezésrõl is. Az el-
múlt években országos ver-
senyt is lebonyolítottak. Mit ter-
veznek az idei évre?

– Az idei évben két régiós ver-
senyt rendezünk Zalaegersze-
gen. A Tavasz Kupát, és a megyei
diákolimpiát bonyolítjuk le. A
sportágat népszerûsítõ, húsvét-
kor megrendezésre kerülõ Tojás-
keresõ versenyünket is szervez-
zük. Az idei évben 30 éves lesz a
ZTC, a kerek évfordulóról mél-
tóképpen szeretnénk megemlé-
kezni.

– A szép idei tervekhez meny-
nyire állnak rendelkezésre az
anyagi források?

– Legkomolyabb bevételeink
pályázati forrásokból vannak.
Fontos tényezõ számunkra név-
adó szponzorunk, a Trió Eger-
szeg Kft. Klubtagjaink a személyi
jövedelemadó 1 százalékát rend-
re felajánlják. Az önkormányzat
minimális összeggel segíti egye-
sületünket. Reménykedünk, hogy
a járvány lecseng, és akkor meg-
kaphatjuk a régi összeget. Szor-
galmasan dolgozunk év közben is
a költségvetésünkön, hogy a be-
tervezett versenyekre elutazhas-
sunk, és ott jól szerepelhessünk.
Nem panaszkodunk, addig nyúj-
tózunk, ameddig a takaró ér. 

RÖVIDESEN KEZDÕDIK A SZEZON A TÁJFUTÓKNÁL
TOVÁBBRA IS AZ UTÁNPÓTLÁSRA KONCENTRÁLNAK A ZTC-NÉL
A naptár szerint lassan beköszönt a tavasz, elõtérbe kerülnek a

szabadtéri sportágak. Ezek közé tartozik a tájfutás. A sportág je-
les képviselõi a városban a Trió Egerszeg ZTC versenyzõi. 

A legtöbb gyõzelmet a Zala-
szám-ZAC csapata érte el, így
megnyerték a Kondex Kupát.
Egerszegi dobogósok.
Férfiak. Távolugrás: 2. Lákovics

Márk 559 cm. Diszkoszvetés
U–20: 1. Kerkai Bence 37,41 m,
2. Major Gábor 37,32 m, 3.
Babucs Bálint 20,55 m. Disz-
koszvetés U–18: 1. Mózer Be-
nedek 40,85 m, 2. Kozma Ádám

40.79 m. Diszkoszvetés U–16:
1. Kovács Lõrinc 46,24 m.

Nõk. 60 m: 1. Nagy Pálma 7,6 mp,
2. Kovács Anna 7,8 mp, 3.
Röszler Dóra 7,9 mp. 60 m gát:
1. Röszler Dóra 8,7 mp, 3.
Schein Kata 9,2 mp. Magasug-
rás: 1–2. Bali Krisztina 154 cm,
Magyar Dorka 154 cm. Távol-
ugrás: 1. Kósi Boglárka  492
cm, 3. Kaszás Viktória 469 cm.

ZALASZÁM-ZAC NYERTE A KONDEX KUPÁT
A felnõtt országos bajnokság elõtti utolsó felkészülési ver-

senyt, a Kondex Kupát rendezte meg a Zalaszám-ZAC az
egerszegi futófolyosón. A Zalaszám-ZAC atlétái közül Röszler
Dóra 60 m gátfutásban elért 8,7 másodperces eredménye, vala-
mint Nagy Pálma 60 méteren futott 7,6 mp-es ideje biztató az OB
elõtt. Röszler Dóra eredményével elnyerte a Kauzli József emlé-
kére felajánlott serleget. 



8 Hirdetés


