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A MODERN VÁROSOK PROGRAMRÓL
EGYEZTETÉS KÓSA LAJOS MINISZTERREL

 Több beruházással, köztük a Hevesi Sándor Színház rekonstrukciójával bõvül Zalaegerszeg Modern városok programja,
mellyel kapcsolatban a megyei jogú városok fejlesztéséért felelõs tárca nélküli miniszterrel tanácskoztak a városvezetõk a díszteremben. A részletekrõl az ülést követõen sajtótájékoztatót tartottak.
– A. L. –

 A város urbanizációs folyamatának és a Zala megyei Állami
Építõipari Vállalat mûködésének egyik legaktívabb idõszakába
enged bepillantást az a fotógyûjtemény, mely tavaly nyáron került az MNL Zala Megyei Levéltárának birtokába.
– pánczélPetra –
A fekete-fehér felvételek az
1970-es évekbe repítik el a nézõt,
amikor a nagyarányú városfejlesztés révén kialakult a megyeszékhely jelenleg ismert arculata.
Beleértve nemcsak a központot,
hanem az újonnan létrejött városrészeket is. A korabeli felvételeket
Zóka Gyula, a város közismert fotográfusa készítette, aki a ’70-es
években dolgozott a vállalatnál.
Feladata az volt, hogy dokumentálja az építkezéseket és a céghez kötõdõ fontosabb eseményeket – avat be a részletekbe Erõs
Krisztina levéltáros. A szocializmus idõszakáról van szó, ezért
több propagandafotó és propaganda célú montázs is készült a
hetvenes években. Ezek szintén
megtalálhatók a gyûjteményben.

– A két teljes fotóalbumból és
hetvenhat különálló képbõl álló
kollekció így sem teljes, Zóka
Gyula akkori munkájának jó része
ugyanis megsemmisült, elkallódott. A fotós a fennmaradt felvételeket bocsájtotta a levéltár rendelkezésére. Nagyon fontos kordokumentumok ezek, hiszen az említett idõszakban Zalaegerszeg
hatalmas átalakuláson ment keresztül. Jelentõsen megváltozott
a városkép, kisebb utcák tûntek el
és épültek be, emeletes házak
nõttek ki a belvárosban, attól távolabb pedig lakótelepek létesültek.
A levéltáros hozzátette: az építõipari vállalat tulajdonképpen az
egyedüli cég volt a környéken,
amelyik ki tudta elégíteni a tömegszerû lakásépítési igényeket. Erre
nagy szükség volt, hiszen elõfor-
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dult, hogy egy esztendõ alatt több
mint ezer új lakás épült a városban. A vállalat megyeszerte dolgozott, sõt azon túl is. A gyûjteményben így Zalaegerszegen kívül
nagykanizsai, keszthelyi, hévízi,
sõt zánkai, tapolcai építkezésekrõl, vagy már elkészült épületekrõl
is találunk fényképeket.
A megyeszékhelynél maradva,
tulajdonképpen mindenrõl van fotó: a Centrum áruház, a Domus, a
Csemege ABC, a Balaton Szálló,
a Vizslaparki úti (akkor Fürst Sándor utcai) tízemeletesek építésének fázisai éppúgy megtalálhatók,
mint a Landorhegy kiépülésének
pillanatai, vagy a TV-torony, a hûtõház és a gabonasiló „születésének” mozzanatai. A képek egy másik csoportja kifejezetten propagandacélokat szolgált, hiszen a
vállalat pártéletének fontosabb
eseményeit (például KISZ-gyûlések, május elsejék, miniszteri látogatások) is meg kellett örökítenie a
fotósnak.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Kósa Lajos azt hangsúlyozta,
hogy a Modern városok program,
mint az eddigi legnagyobb vidékfejlesztési program, 3500 milliárd
forintos összértékû fejlesztést tesz
lehetõvé az országban 2022-ig.
Mindez kétmillió városlakót, a vonzáskörzeteikben lévõ településekkel együtt pedig hat és fél millió
embert érint. Mint mondta, Zalaegerszegen 240 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések a programban, melyek között
a legnagyobb tételt a megyeszékhelyt és az M7-es autópályát
összekötõ M76-os gyorsforgalmi
út, valamint annak Zalaegerszeg
és Vasvár közötti szakaszának
megépítése jelenti. Ez utóbbival,
melynek tervezése megkezdõdött,
a megyeszékhely az osztrák autópálya-hálózathoz is csatlakozhat.
Kitért arra, hogy alapvetõen
nem változnak a 2015-ben megkötött megállapodások programpontjai, viszont egyeztetéseket igényelnek az azóta felmerült ötletek
és szükségletek miatt. Így Zalaegerszeg esetében is: melyek
azok, amelyeket a korábban elfogadottakhoz képest érdemes újragondolni.
Ezek egyike a Mindszentyzarándokközpont, amit a miniszter
igazi zalaegerszegi specialitásnak
nevezett. Mint mondta, ez egy sajátos összetett projekt, mert egyrészt több épület felújítását érintve
a belváros rehabilitációját jelenti.
Másrészt a vallási turizmust szolgálja a város és Magyarország
szempontjából fontos történelemi
emlékhely kialakítása révén. Jelezte, hogy a beruházás az erede-

ti elképzelésekhez képest valószínûleg többe fog kerülni, de ezt a
kormány támogatni tudja.
Az intermodális közlekedési
csomópont, vagyis a közös vasúti
és buszpályaudvar kialakítása helyett elõnyt élveznek majd a belváros tehermentesítését szolgáló
közlekedési fejlesztések. Azért
döntöttek így, mert a gyorsforgalmiút-fejlesztésekkel két irányban
is elérhetõvé válik a megyeszék-

hely. Beszélt arról is, hogy a zalaegerszegi logisztikai központ és
konténerterminál
megépítését
összekapcsolják a város északi
ipari parkjához vezetõ iparvágány
létesítésével, amit a már épülõ
jármûipari tesztpálya, valamint a
fuvarozó cégek jelenléte indokol.
Új elemként említette a Hevesi
Sándor Színház épületének rekonstrukcióját, miután valamennyi
vidéki színház felújítása kormányzati stratégiai szándék. Mint
mondta, a zalaegerszegi színház
esetében elindul a tervezés, melynek 150–200 millió forintra becsült
költségérõl kormány-elõterjesztés
készül.
(Folytatás a 3. oldalon.)

GRECSÓ–KOLLÁR DUÓ A SZÍNPADON
IRODALMI ÉS ZENEI ÁTHANGSZERELÕDÉS

 Több mint hat éve játszanak már együtt. Az író zenészként, a
zenész meg prózaíróként mutatkozik be. Mégsem amolyan helycserés támadás ez, hanem egy kötetlen és kerek zenés irodalmi
est. Kulturális „áthangszerelõdés”. Sok dallal, szöveggel és megannyi humoros vagy éppen érzelmes személyes történettel.
– pP –
Grecsó Krisztián író és KollárKlemencz László (Kistehén) zenész, vagyis a greCSÓKOLlár duó
lépett fel a közelmúltban a VMK
Caffe színpadán. Az est folyamán
sok minden kiderült: például, hogy
hová tûnik az ifjúkori önfeledt kreativitás az emberbõl, miért titkos hely
az erdõ, és hogyan lehet összehozni a disznóölést a kortárs tánccal.
Grecsó azt mesélte, voltak szi-

gorú évei, amikor munkanélküli
volt. Persze ilyenkor a mûvész azt
mondja, hogy épp szabadúszó.
Ekkoriban sokszor írt híres embereknek könyveket (mert a celebek
ritkán tudnak írni). Mint mondta,
érdekes munka volt ez, szép tapasztalás, ami alázatra nevel. A
mûsor részeként a szerzõ legújabb, tárcanovellákat tartalmazó
kötetébõl, a Harminc év napsütésbõl olvasott fel részleteket.
(Folytatás a 5. oldalon.)
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Közélet

A HÁZIORVOSI RÖVIDEN A PREVENCIÓ BÁZISAI
IGAZGATÓI

ÜGYELETRÕL

KINEVEZÉS

A KÖZPONTI RENDSZERHEZ 79 TELEPÜLÉS TARTOZIK
 Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megszervezését
és folyamatos biztosítását az integrált kistérségi (központi) ügyeleti rendszer mûködtetésével a város önkormányzata végzi. Az
ellátás 79 településre terjed ki, a lakosságszám pedig meghaladja
a 100 ezret.
Az ügyeleti betegellátás Zalaegerszegen napközben és este 3
felnõtt- és egy gyermekorvossal,
22 óra után 2 felnõtt- és egy gyermekorvossal mûködik. Az ügyelet
hét közben 16 órától másnap reggel 8 óráig, míg hétvégeken és ünnepnapokon 24 órás idõtartamban
vehetõ igénybe. Az ügyeleti ellátás
területén mûködõ, területi ellátási
kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi praxisok száma összesen
57, ebbõl 23 vegyes (felnõtteket
és gyermekeket is ellátó), 22 kizárólag felnõtt- és 12 a gyermekpraxisok száma. Az elmúlt évben a
központi ügyeleten 63 orvos dolgozott, munkájukban nyugdíjas
háziorvosok és egyéb szakorvosok is részt vettek.
Ha az ügyeleti ellátás elmúlt 8
évének forgalmi adatait nézzük, a
legtöbb ambuláns ellátás és telefonos hívás felnõttek esetében
2011-ben volt (több mint 15 ezer).
A gyermekek esetében 2010 volt a
kiugró év (7 ezer 899 eset). 2017ben a felnõttügyelet valamivel
több, mint 10 ezer esetet látott el,
a gyermekügyelet mintegy 7 ezret.

A mentõ indításának leggyakoribb okai: heveny koszorúér- és
agyi történések, vérhányás, görcsös állapot, epilepszia, fulladás
eszméletvesztés, mérgezés, sérülések. Ügyeletes orvos láz, hányás, hasmenés, hasi kórképek,
magas vérnyomás pszichiátriai
tünetek és halottvizsgálat esetén
megy házhoz. A kórház sürgõsségi osztálya 2012 januárjában
kezdte meg mûködését, a nap 24
órájában, beutalás nélkül is
igénybe vehetõ. Alapvetõ feladata a sürgõs szükség körébe tartozó állapotok ellátása a lehetõ
leggyorsabban egységes szakmai protokollok alapján. A 18 év
alatti korcsoport betegeinek ellátása nem a sürgõsségi osztály
feladata.

A város közgyûlése 2018.
április 1-tõl 2023. március
31-ig Kiss Gábort bízza meg a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár magasabb vezetõi
beosztásának ellátásával.
A közgyûlésen jelenlévõ
könyvtárigazgató szólt a jövõbeni célokról, többek között
megemlítve a szolgáltatási lehetõségek javítását. Ezt célozza a közelmúltban elnyert
82 millió forint uniós pályázat
is.

FALUMÚZEUMI
PROJEKT
Tavasszal indul az idén 50
éves Göcseji Falumúzeum közel 2 milliárd forintos felújítása.
Elsõ lépésként a fogadóépület
felépítésére kerül sor, ehhez
megvan az anyagi forrás. A
TOP-forrásból finanszírozott
épületek a tervek szerint õszre
készülnek el.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁBAN

 Járási egészségfejlesztési iroda (EFI) kezdte meg a mûködését
Zalaegerszegen, melynek kialakítására több mint 85 millió forintos támogatást nyert el a Szent Rafael Kórház.
– AL –

Keszthely és Lenti mellett végre Zalaegerszegen is megnyílt az
egészségfejlesztési iroda, mely a
megyeszékhely és a térségéhez
tartozó 85 településen látja el feladatát – közölte dr. Halász Gabriella, a kórház fõigazgatója. Mint
mondta, a kórház stratégiai tervében 2015 óta szerepel a lakosság
egészségkultúrájának, egészségtudatos magatartásának, nem különben egészségi állapotának javítása, amit eddig saját forrásból
megvalósított rendezvényekkel
igyekeztek szolgálni. Az elnyert
pályázati támogatás tíz százalékából alakítják ki a nõvérszálló
földszintjén az irodát, a foglalkozásoknak helyet adó közösségi
teret, valamint ebbõl vásárolják
meg a szükséges tárgyi eszközöket. A fennmaradó összeget a mûködtetésre illetve a szakmai program megvalósítására fordítják a
projekt kétéves megvalósítási és tésére. Zalalövõn és Pacsán betegklubot hoznak létre a szív- és
érrendszeri megbetegedésekben,
valamint a cukorbetegségben
szenvedõk számára. A mentális
egészségfejlesztés területén pedagógusoknak, gyerekeknek és
szülõknek kínálnak foglalkozásokat. Céljaik elérése érdekében
partnerkapcsolatokat alakítanak ki
helyi önkormányatokkal, házi or(44 százalék). Keresnek asztalost, vosokkal, civil szervezetekkel, okkõmûvest, lakatost, segédmun- tatási intézményekkel.
A sajtótájékoztatón dr. Sifter Rókást. A vendéglátás területén felszolgálót,
pultost,
takarítót zsa kormánymegbízott köszönetét
fejezte ki Vigh László országgyûlészakácsot.
2017-ben 36 fõvel létesítettek si képviselõnek, aki mint mondta,
határozott idejû munkaszerzõdést. A 36-ból 17 munkavállaló
foglalkoztatása húzódik át 2018ra. A kölcsönvett munkavállalók
munkaviszonyban töltött átlagos
idõtartama valamivel meghaladja
a hat hónapot. Általánosságban
elmondható, hogy a vállalkozások
a szakmával (39 százalék) vagy
érettségivel (19 százalék) rendelkezõ munkaerõt foglalkoztattak. A
felsõfokú végzettséggel rendelkezõ munkavállalók aránya a 2016.
évi 5 százalékról 3 százalékra változott, míg a 8 általános iskolai
végzettséggel rendelkezõk aránya 13-ról 25 százalékra emelkedett.

SZAKMÁVAL RENDELKEZÕKET KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI TÁMOGATOTT MUNKAERÕ-KÖLCSÖNZÉSRÕL

 A zalaegerszegi önkormányzat foglalkoztatáspolitikai szerepének bõvítése és a helyi vállalkozások munkahelyteremtése, a beruházások élénkítése érdekében 2006 óta támogatja kedvezményes munkaerõ-kölcsönzéssel a zalaegerszegi székhellyel vagy
telephellyel rendelkezõ kis- és középvállalkozásokat. A Kontakt
Nonprofit Kft. e tevékenységérõl az egerszegi közgyûlés folyamatosan tájékoztatást kap. A 2017-es munkáról az elmúlt héten tárgyalt a képviselõ-testület.
2006 óta 99 különbözõ vállalkozás számára biztosítottak kedvezményes munkaerõ-kölcsönzést,
ebbõl 2017-ben egy cég kereste
fel elsõ alkalommal a Kontakt
Nonprofit Kft.-t. Az év folyamán

TÁMOGATOTT
FOGLALKOZTATÁS

összesen 11 vállalkozással álltak
kapcsolatban. A múlt év végéig az
éves keretbõl 36 munkavállalót 37
alkalommal kölcsönözték a 11 vállalkozáshoz. A cégek 25 esetben
kérték a négy hónapos szerzõdés
még 4 hónappal való meghoszszabbítását. A munkavállalókat
kölcsönzõ cégek elsõsorban a
szolgáltatással foglalkozó vállalkozások körébõl kerültek ki (36 százalék), ugyanakkor a legnagyobb
arányt az összes kölcsönzött dolgozó közül a legtöbb munkavállalót az építõiparban foglalkoztatják

hároméves fenntartási idõtartama
alatt.
Többek között rendezvényeket
szerveznek a rendszeres testmozgás, a helyes táplálkozás, valamint a betegségek korai felismerését szolgáló szûrések népszerûsí-

élharcosa az egészségügyi fejlesztéseknek és Balaicz Zoltán polgármesternek, aki ugyancsak szívén
viseli az ezen a területen megvalósuló fejlesztéseket. Hozzászólásában a kormány az alapellátás és
népegészségügyi ellátás minõségét javító intézkedéseit mutatta be,
közte megemlítve azt, hogy eddig
61 egészségfejlesztési iroda (EFI)
létesült az országban.

Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy az iroda létrehozása megegyezik az önkormányzat törekvéseivel, miszerint fejlõdjön a lakosság egészségkultúrája.
Vigh László országgyûlési képviselõ személyes példáját hozta
szóba. Mint mondta, évek óta köszönti a megye elsõ újszülöttjét,
rendszeres véradóként másokat is
erre buzdít, és nyáron kerékpáros
túrára invitálta a körzetébe tartozó
települések vezetõit, lakóit.
Az iroda végleges helyének kialakításáig, a Mentálhigiénés Központ egyik helyiségében kapott
helyet.

 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatását segíti elõ az
az EFOP-projekt, melyet a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége hajt végre. A félidejéhez érkezett programról a közelmúltban tartottak tájékoztatást a megyeházán.
– liv –
Györe Edina fõigazgató elmondta, a cégek és a közintézmények
jelenleg 420 fõt foglalkoztatnak a
megyében, mely létszámot a projekt végéig 600 fõre emelnék fel. Kiemelte, hogy a megváltozott munkaképességû emberek is teljes értékû munkát tudnak végezni, ezért
sem megoldás számukra a közfoglalkoztatás. Példaként említette,
hogy saját intézményükben is foglalkoztatnak egy kollégát pénzügyi
munkakörben, akit a munkatársak
szívesen támogatnak. Jelenleg Zalaegerszegen és Nagykanizsán
mûködik egy-egy iroda, és tartanak
ügyfélfogadást Lentiben is. Kollégáik cégekhez is szívesen kimennek, hogy tájékoztassák a vezetõket a lehetõségekrõl a megváltozott
munkaképességûek foglalkoztatá-

sa érdekében. A kiemelt projekt elsõdleges célja éppen ennek elõsegítése foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások nyújtásával, valamint a bérköltség támogatásával.
A rendezvényen Vigh László
országgyûlési képviselõ is méltatta a program jelentõségét. A magyar gazdaság fejlõdése mellett
szólt a munkaerõhiányról is, melynek egyik megoldását a megváltozott munkaképességû emberek
minél nagyobb arányú foglalkoztatásában látják. Éppen ezért javasolják ezt a cégeknek.
A támogatott foglalkoztatást
biztosító projektet Daczi Péter
szakmai vezetõ mutatta be, majd
Gáspár Lívia, a Kolping Gondozási Központ intézményvezetõje tájékoztatta a jelenlévõket ezen a téren szerzett kedvezõ tapasztalataikról.
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Aktuális

CSALÁDI KAPCSOLATOKRÓL A MODERN VÁROSOK PROGRAMRÓL
ÚJ INFORMÁCIÓK, JÓ TANÁCSOK

 Végéhez közeledik az a hét
elõadásból álló sorozat, mely a
házasságot és a gyermeknevelést állította középpontba. A
kertvárosi plébánia által szervezett programon Éger Csaba
pszichológus, nevelési tanácsadó beszélt a családi kapcsolatok, családon belüli viselkedés,
érzelmi viszonyulások szövevényes lelki hátterérõl.
– B. K. –
A Mindszenty-iskola volt az elõadások helyszíne, ahova októbertõl áprilisig havi rendszerességgel
várták/várják az érdeklõdõket. A
családon belüli játszmák, az ünnepek fontossága, a programozott

sok, a döntésképtelen mamahotelesek és az õket tudattalanul is
visszatartó szülõk, valamint a krízisben lévõ párkapcsolat, és ezért
krízisben, bûntudatban és önvádban lévõ gyermek voltak a felvetett
kérdéskörök.
Bár a témák slágerek mostanában, új információkkal, jól megvilágított új rálátással bõven szolgált a
gyakorlati szakember és egy-egy
hasznosítható jótanácsot, megfontolandó gondolatot mindenki hazavihetett a tarsolyában.
A zárásra április 9-én kerül sor,
amikoris a gender, azaz a társadalmon belüli nemi különbségek,
nemi szerepek a családban, a fiú
karácsonyi veszekedések, a ka- vagyok-e vagy lány témát fejti ki
maszkor és a kamasz adta kihívá- az elõadó.

VÁROSKÉPEK A ’70-ES ÉVEKBÕL
ÉPÜLET- ÉS PROPAGANDAFOTÓK A LEVÉLTÁRBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Nemcsak azért érdekesek
ezek a fényképek, mert a várostörténet egyik legintenzívebb idõszakáról tanúskodnak, hanem mert
több ritkaságot is tartalmaz a kollekció. Ilyenek például a kórház területén lévõ ökumenikus kápolna
felrobbantásáról készült képek. Az

Erõs Krisztina

esemény a ’70-es évek elején történt, és azért került rá sor, mert
helyére épült fel az SZTK épülete.
Érdekesek a Lenin-szobor felállítását dokumentáló képek is. Ki- és
becsomagolt állapotban, valamint
különbözõ szögekbõl fotózva egyaránt látni a szobrot. Sõt, alakja

EGYEZTETÉS KÓSA LAJOS MINISZTERREL

több propaganda célú montázson
is feltûnik. De beszédesek azok a
fényképek is, amik a régi és az új
„kontrasztját” mutatják: egy-egy
utcában még áll pár korabeli, földszintes épület, de a háttérben már
formálódnak a magasházak.
A képek kapcsán a szakember
arra is felhívta a figyelmet, hogy a

lakótelepi házakat, tízemeleteseket sokan még ma is „panelnek”
hívják, pedig a városban nem
épült panelház. A domborzati viszonyok miatt ugyanis nagyon
költséges lett volna a panelelemek
szállítása. Az építõipari vállalat
ezért francia mintára az úgynevezett alagútzsalus technikát alkalmazta. Az egyes építkezési fázisokat bemutató képeken ez a módszer jól megfigyelhetõ.
Erõs Krisztina érdeklõdésünkre
elmondta, az a cél, hogy digitalizálás után, egy kutatók számára is
hozzáférhetõ adatbázisba kerüljön
a gyûjtemény. Annál is inkább,
mert évrõl évre gyarapszik a levéltárba kerülõ fotók száma, melyek
mind keletkezési idejüket, mind
tartalmukat tekintve nagyon vegyesek. A képanyag rendszerezésével, kisebb leírások készítésével

szeretnének egy fotótárat is létrehozni, mely szintén hozzáférhetõ
lenne az érdeklõdõk számára.
A fényképek között egyre több
a szocialista korszakban készült
felvétel. A levéltáros úgy látja,
hogy kutatási szempontból ez az
idõszak (különösen hetvenesnyolcvanas évek) még szûz terü-

letnek számít, ám nagyon izgalmas korszakról van szó, és tematikailag nagyon sok lehetõség rejlik benne.

Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott,
Vigh László, Kósa Lajos, Balaicz Zoltán és dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke

(Folytatás az 1. oldalról.)
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos – mint
mondta – szívén viseli a színház
felújítását, amely évente 70 ezer
nézõt fogad. A 35 éves épület teljes rekonstrukciója indokolt, ami
jelenlegi számítások szerint másfél-kétmilliárd forintot igényel. Zalaegerszeg szempontjából a jövõ
beruházásának nevezte a 42 milliárd forintból épülõ tesztpályát,
ahol önvezetõ és elektromos jármûveket tesztelnek majd. Húszharminc cég letelepedését várják,
ami a város számára az oktatásra,
egészségügyre és más fejlesztésekre fordítható bevételeket is jelent. Kiemelte, hogy a tesztpályát
az teszi egyedivé Európában,
hogy össze lesz kötve a tesztútként is mûködõ M76-os gyorsforgalmi úttal. Ez további tesztelési
lehetõséget biztosít, mert az úttestbe integrált napelemek mûködtetik majd az elektronikus táblákat
és jelzõlámpákat. Az elektromos
autók vezeték nélkül kapnak ára-

mot a tesztúton, ami 260 kilométeres sebességû haladásra is alkalmas lesz.
Balaicz Zoltán polgármester
azt hangsúlyozta, hogy a kormány
által életre hívott Modern városok
program olyan mértékû fejlesztéseket engednek meg a megyei jogú városokban, így Zalaegerszegen is, melyekre korábban nem
volt példa. A programelemekrõl
szóló egyeztetés éppen ezért fontos a város számára, tette hozzá.
Gazdaságfejlesztési szempontból
óriási jelentõségûnek nevezte a
tesztpályát, az M76-as gyorsforgalmi utat, ami a sármelléki repülõtér érintésével nemzetközi légi
összeköttetést biztosít majd Zalaegerszeg számára. Ide sorolta a
logisztikai központot, az ipari vágányt, valamint az 5G hálózatot.
Mint mondta, a helyi közvélemény
nagyon várja az új uszoda, továbbá az alsóerdei rekreációs park
megépítését, melyek esetében
már a közbeszerzési eljárások lefolytatásánál tartanak. Beszélt az

új elemként megvalósuló beruházásokról is, így az új mentõállomás már megkezdett tervezésérõl,
és a mintegy 700 millió forintba kerülõ megépítésérõl. Jelezte, hogy
a tanácskozáson szó esett a TOPprogram kiegészítésérõl is, mivel a
teljes kerékpárút-hálózatot fel szeretnék újítani, ahogy új szakasszal
bõvítenék a belsõ tehermentesítõ
utat, melynek terveit elkészítik. A
további tervek között említette a
sportcsarnok felújítását, melyrõl
tárgyalást kezdeményeznek a kormánnyal.

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z
z
z
z

3D szempillaépítés
Arckezelések
Szempilla- és szemöldökfestés
Gyantázás, smink

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953
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BÕRÖNDDEL A VALÓSÁGBÓL A FANTAZMAGÓRIÁBA
AZ ÜGYNÖK HALÁLA A HEVESI SZÍNPADÁN

 Senki sem szereti, ha azzal szembesítik, hogy az egész élete egy
kamu, és õ csak egy átlagos, hétköznapi ember. Lesarkítva egy
senki. Pedig néha nem árt szembenézni a tényekkel és kimondani
az igazságot, még ha az fáj is.
– pánczélPetra –
Mert a hazugság és a hamis álmok kergetése nemcsak az egyén
életét keseríti meg, hanem a családét is, amelyben él. A meghittség
eltûnik, a szeretet gyûlöletté torzul.
A Hevesi Sándor Színház a közelmúltban mutatta be Arthur Miller
Az ügynök halála címû drámáját.
Hamvai Kornél átiratát Lukáts Andor Jászai- és Kossuth-díjas rendezõ állította színpadra.
Mondhatnánk, hogy egy családi drámát látunk a szemünk elõtt
leperegni, de nyilvánvaló, hogy
sokkal inkább társadalmi látlelet
ez. Az 1940-es évek végének
Amerikájáról (a nagy amerikai
álomról és annak minden kudarcáról) festett lesújtó képet a szerzõ,
egy utazó ügynök (Willy Loman)
tragikus sorsán keresztül. De –
ahogy az a nagy mûvek esetében
lenni szokott – az országnevek és

az évszámok szabadon kicserélhetõk.
Klasszikus darabból klasszikus
elõadás született a zalaegerszegi
teátrum színpadán; lassan bontakozó cselekménnyel, hosszú, ám
elmélyülésre, odafigyelésre késztetõ párbeszédekkel. Az elsõ felvonás néhány jelenete talán túl
„statikusra” is sikerült. A látványosabb képi megoldásokat a második felvonásra tartogatta a rendezõ. Ettõl függetlenül egy nagyon
logikusan felépített elõadást láthattunk, melyben a jelenetrõl jelenetre erõsödõ drámai hatások
szépen lassan beszippantják a nézõt.
Azt már megszokhattuk, hogy a
Farkas Ignác és Ecsedi Erzsébet
páros mindig érzékletesen formál
meg lecsúszott figurákat, marginalizálódott társadalmi csoportból származó alakokat, vagy magát az
esendõ átlagembert. A rájuk ruhá-

zott sztereotípiákkal, „sallangokkal”
együtt. Ez most sem volt másképp:
Willy és felesége Linda, a mindhiába gürizõ, álmaiban rekedt apa, a
családért aggódó, gondoskodó, ám
a konfliktusokat feloldani képtelen
anya mintapéldánya. A Farkas–
Ecsedi kettõshöz most betársult Mihály Péter (Biff szerepében), aki nagyon karakteresen jeleníti meg a
házaspár idõsebbik fiát. A „gyerek”
38 éves – kissé kleptomániás –,
önálló egzisztenciára képtelen; sodródik. Biff figurája annyira hangsúlyos, hogy mellette kissé el is törpül
testvére, Happy (Ticz András) karaktere. Pedig jó srác: még valami
közös nagy bizniszben is benne
lenne bátyjával. Meg a csajok is csípik. Vagyis: a családi problémák és
saját tehetetlensége elõl a lányokhoz menekül, ám semelyikhez sem
tud igazán kötõdni.
Ismerõs család, ugye? Kevés fizetés, mellõzöttség, állásvesztés,
hitelek, félrecsúszott élet, álmodozás, tehetetlenség, szülõk fejére
nõtt gyerekek, súlyos múltbéli titkok, amikrõl nem beszélnek. Permanens veszekedések és a leg-

ELKÉSZÜLT A JÖVÕ ÉVAD MÛSORTERVE
SÜTÕ

– pet –
Elöljáróban elmondta: a garantált bérminimum és minimálbéremelés miatt szûkebb anyagi lehetõségeik lesznek a jövõben, ezért
spórolniuk kell, ahol csak lehet.
Ezt fõleg a következõ évad elõadásainál
tudják
megtenni.
2018/19-ben ezért összesen hat
nagyszínpadi bemutató lesz, aminek három elõadása az Ifjúsági
bérletet is magában foglalja. Arra
sajnos nem lesz lehetõségük,
hogy új lakásszínházi és stúdiószínpadi elõadást rendezzenek,
és nem lesz új tantermi deszkás
produkció sem.
Az új évad elsõ premierjére október 5-én kerül sor, ekkor Francis
Veber: Bérgyilkos a barátom címû
vígjátékát láthatják a nézõk Besenczi Árpád rendezésében. A fõszereplõ Kiss Ernõ lesz.
Szintén októberben mutatják
be az országszerte népszerû Isten
pénze címû musicalt, melyet
Tolcsvay László–Müller Péter–
Müller Péter Sziámi szerzeménye
alapján Bal József állít színre. A
rendezõ a sajtótájékoztatón elmondta: a mû Dickens Karácsonyi
éneke alapján készült, és azt az
örök kérdést feszegeti, hogy vajon
csinálhatnánk-e másképp az életünket. Bal József szerint az, hogy
kevesebb pénz áll rendelkezésükre az elõadás életre hívásához,
még jól is jöhet. Több kreativitást
igényel így a rendezés, amibõl izgalmas színpadi megoldások születhetnek.
A 2018/19-es évadban mûsorra
kerül még három színmû is: az Advent a Hargitán (szerzõ: Sütõ András; rendezõ: Dér András), A tanítónõ (szerzõ: Bródy Sándor, rendezõ:
Sztarenki Pál) és az Abigél (szerzõ:
Szabó Magda, rendezõ: Halasi Imre). Ez utóbbival kapcsolatban a direktor felhívta a figyelmet arra,
hogy nem az Abigél musicalváltozatát, hanem a színmûvet láthatják

olyannyira várt megbecsülés helyett fõnöke (Szakály Aurél) csúnyán megalázza –, a gyerek még
nem tett le semmit az asztalra.
Viszont van mersze kimondani
az igazságot: itt minden kamu.
Nem lesz jobb, nincs amerikai
álom! Maximum az apa fejében. A
kérdés az, hogy a kimondás ténye
elegendõ lesz-e számára a változáshoz, hogy máshogy kezdje el
élni az életét (vagy leginkább elkezdje végre élni a saját életét).
És hogy az apa halála hoz-e valamiféle felszabadulást?
Khell Csörsz díszlettervezõ és
Gibárti Tibor világosító jóvoltából
nagyon szépen különül el a valóság és vízió: Willy álomvilágában
hirtelen eltûnik a sivár lakótelep,
és virágba borul minden. Az áb-

ránd-jólét szimbolikájaként fel-feltûnik az apa gazdag testvére, a
már halott Ben bácsi (Kiss Ernõ)
is. (Bezzeg, ha anno Willy vele
ment volna...) Szép jelkép az ég
és föld között vergõdõ ügynök lelkiállapotát tükrözõ (és a tragikus
véget elõrevetítõ) magültetés
(földbe temetés) jelenet és az
idõnként megjelenõ kék égbolt,
vonuló felhõkkel.
Az ügynök halála nagyjából
olyan bõröndök nélkül, mint a
Hamlet koponya nélkül. Szerencsére azonban a rendezõ nem lõtte el túl sokszor a „bõröndcipelõs”
motívumot. Az elnyûtt poggyászokat Willy már az elején letette. Tulajdonképpen végleg. A további
utaztatásuk csak reménytelen kísérlet volt, meg fantazmagória.

TAKÁTS ESZTER LEGÚJABB DALAI

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról próbái, melyet szintén Bal
József rendez. A népszerû musicalt
április 13-tól láthatja a közönség. Az
elõadás különleges lesz, hiszen valóban „riportszerûen” mutatja be a
mûvet. Két kamera segítségével, kivetítõn láthatják majd a riportokat a
majd 2019 februárjában a nézõk. A az Abigél kerül majd. A Tantermi nézõk. Besenczi Árpád ezzel kapjövõ évad egy Shakespeare-vígjá- deszka-sorozatból igény szerint a csolatban elmondta: mivel a színtékkal, A Windsori víg nõk-kel zárul, Peter-t és a Verona 1301-et játsz- háznak nem állt rendelkezésére a
melyet Csiszár Imre rendezõ állít szák.
szükséges két kamera és két naszínpadra. Az Ifjúsági bérletbe az
Ami a következõ hetek, hónapok gyobb méretû monitor, a FaceIsten pénze, az Advent Hargitán és eseményeit illeti: megkezdõdtek a bookon felhívást tettek közzé, hogy
aki tudja, segítse ki a teátrumot az
eszközökkel. Nagy örömükre szolgált, hogy néhány órán belül egy
cég felajánlotta a két monitort, a
ZTV pedig két kamerát ad kölcsön
az elõadás idejére.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
a színházi világnap alkalmából,
március 27-én Gobbi Hilda-díjban
részesül Czegõ Teréz színmûvész. Idén pedig Balogh Tamás és
Farkas Ignác színmûvészek személyében új örökös tagjai lesznek
a társulatnak. A róluk készült dombormûveket április 13-án, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról premierje elõtt avatják fel a  Bocsáss meg! címmel megjelent a Takáts Eszter és zenekara
formáció új, dupla CD-je. A pécsi születésû, ám általános és köszínház falán.
zépiskoláit Zalaegerszegen végzõ énekesnõnek a kislemezekkel
abban az életkorban még ösztö- és a remixekkel együtt ez már a 16 lemeze.
nös a kreativitás. Ami bármilyen
A tizenkilenc számból álló új alTöbb számból – a címadó daformában képes utat törni magának. Édesanyja biztatására pél- bum dalainak szövegét és zenéjét lon kívül az Okozz engem másdául néptáncos volt egy ideig (nem is Eszter szerezte. Kiváló énekesi nak, az Árnyéktánc vagy a Szeretnagyon szerette), és mint afféle és dalszerzõi képességei miatt az nék veled tiszteletlen lenni címû
adatközlõ” próbált új lépése- énekesnõ évek óta a hazai könnyû- szerzeményekbõl – klip is készült.
RODALMI ÉS ZENEI ÁTHANGSZERELÕDÉS „élõ
ket meghonosítani. Ezt persze a zenei élet különös színfoltja, anél- A zenekart az énekesnõn kívül
(Folytatás az 1. oldalról.)
néptánctanár sem nem ér- kül, hogy sablonossá vált volna. Kosztin László (szólógitár), HorMajd többek között
tette, sem nem támogatta. Takáts Eszter lényege – a profizmu- váth Mihály (szájharmonika), Giret
Kemény István, Erdõs ViGrecsó sok-sok különféle son túl – épp a folyamatos változás Gábor (basszusgitár, vokál) és
rág és Grecsó Krisztián
szerkesztõségekben eltöl- és megújulás képességében rejlik. Czimermann Csaba (dob) erõsíti.
megzenésített verseit is
A zalaegerszegi közönség is
tött év után végül odáig is A zenei sokszínûség a mostani alelõadta a duó.
eljutott, hogy az igazi sza- bumon is fellelhetõ: dalai könnye- hamarosan találkozhat Takáts
Kevesen tudják, hogy
badságot adó kreativitást dek, lírikusak, leginkább sanzon- Eszterrel és zenekarával: március
a Kistehén zenekar frontma már leginkább az önfe- szerûek. De ha úgy tartja kedve, 30-án 21 órától a Club PopUp
embere, Kollár-Klemenc
ledt zenélésben találja „bekeményít” és gyorsabb tempóra, Undergroundban kerül sor a leLászló is rendelkezik
keményebb hangzásra vált.
mezbemutató koncertre.
meg.
önálló prózai kötettel. A
Kollár meg mindeközMiért távolodnak a dolgok
ben bizonytalankodik, hogy
ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!
2015-ben jelent meg. Ebvajon elég jól tud-e gitározFotó:
–
pP
–
bõl hangzott el egy novelni. Merthogy a kilencvenes
la, melynek keletkezési körülmé- galmas, néha félelmetes, ám még- években az az alternatív zenei köTel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
nyeirõl csak annyit: hogy ha na- is nyugodt hely. A lemez megszü- zeg, melyben szocializálódott, leWeb: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
gyon akarjuk (és ha egy letett, ám Kollár végül rájött, hogy beszélte arról, hogy gitároktatásra
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
elõszilveszteri mûsorhoz feltétle- ami az erdõben történik, az ott is járjon. Mondván: azzal elfelejted
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
nül szükséges), akkor a vidéki marad (ez állítólag egy népi böl- és tönkreteszed, amit tudsz. Most,
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…
disznóölések hangulatát össze le- csesség). Vagyis a titkokat nem le- hogy a Budapest Bár produkció
ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!
het hozni a kortárs tánccal. Persze het onnan kihozni, mert megfejthe- révén profi zenészekkel és a klaszehhez kell egy Ági nevû nõ is, aki tetlenek.
szikusabb mûfajokkal is összeszép.
A Grecsó–Kollár közös produk- hozta a sors, már érzi az oktatás
A zenésznek új lemeze is van, ció alatt azt is megtudtuk, hogy a hiányát.
a Rengeteg. Az motiválta, hogy az szegvári születésû író szerint, a
(A teljes szöveg
ELADÓ! Belvárosi, 56 m2-es, felújított, gázas lakás, azonnali beköltözési
erdõ „nézõpontjából” írjon egy ze- középiskola még egy szép kora www.zalamedia.hu oldalon
lehetõséggel. Érdeklõdni a 06-30/719-0088-as telefonszámon lehet.
nei anyagot, hiszen az erdõ egy iz- szak abból a szempontból, hogy
olvasható).

ANDRÁS-, SZABÓ MAGDA-MÛVEK A SZÍNPADON

 A jövõ évad terveirõl és az
elõttünk álló három hónap fontosabb eseményeirõl tartott
szerdán sajtótájékoztatót dr.
Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója.

rosszabb: öngyilkosság(i kísérletek). De azért, ugye szeretjük egymást – érzés. Linda – jó anya és feleség módjára – igyekszik is összetartani a családot. Még férje kényszerképzeteirõl sem nagyon akar
tudomást venni. Persze, hiszen ez
még mindig jobb, mint az öngyilkosság.
Lukáts Andor rendezésének
egyik érdekessége és erõssége
az, hogy nem kizárólag az öregedõ
ügynök alakját helyezi a középpontba. A gyötrõdõ, munkáját és
realitásérzékét elveszítõ, víziói
miatt immár utazni képtelen apa
mellett majdnem ugyanolyan
hangsúlyos az idõsebbik fiú megjelenítése is. Kettejük feloldhatatlannak tûnõ, múltban gyökerezõ konfliktusa is fókuszba kerül. Illetve
mindazok a magatartásminták,
pszichés attitûdök, amiket Biff örökül kaphat, vagy inkább eltanulhat
az apjától: hamis illúziók és státuszszimbólumok kergetése, tehetetlenség, önámítás, folytonos vágyakozás egy jobb lét felé. De míg
az öreg legalább becsülettel dolgozott harmincöt éven át – igaz, az

DUPLA CD ÉS LEMEZBEMUTATÓ BULI

GRECSÓ–KOLLÁR DUÓ A SZÍNPADON
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Kitekintõ

UTAZZ, HOGY BESZÉLD A NYELVET!

SZIJÁRTÓ ZSÓFIA ELÕADÁSA A BGE GAZDÁLKODÁSI KARÁN
 Ha nyelveket akarsz beszélni, ne késlekedj a világ felfedezésével – fogalmazhatnánk meg Szijártó Zsófia, volt kölcseys diák
életszemléletét. A Travel, eat, experience with Sofi blog szerzõje
a BGE gazdálkodási karán tartott elõadást, arra biztatva a hallgatókat, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból.
– liv –
– A sikeres nyelvtanulás öt
aranyszabályának tartom, hogy
ne riadjunk vissza a hibázástól,
hanem bátran beszéljünk, mégpedig társaságban. Továbbá hallgassuk az adott idegen nyelvet,
mert így könnyen elsajátíthatjuk a
jellemzõ nyelvi szerkezeteket,
emellett bõvül szókincsünk, javul
a kiejtésünk. Végül élvezzük a
nyelvtanulást, melyhez számtalan
lehetõséget nyújt az internet, az
okostelefon, a rengeteg letölthetõ
applikációval még jól is szórakozhatunk – osztotta meg saját tapasztalatát a hatékony és a nem
megerõltetõ nyelvtanulásról a
hallgatókkal.
A gimnáziumban angolt és
olaszt tanult. Mint mondta, 2007
nyarán ébredt annak tudatára,
hogy hû de jó utazni és nyelvet tanulni, amikor gimnazistaként két
hónapig bébiszitterkedett Olaszországban.

– Ez elsõre korántsem egyszerû, mert más a tanóra, ahol az ember magabiztos, és más az adott
anyanyelvi környezet, az élõ beszéd a helyi dialektusok, tájszólások miatt. Az elsõ ijedtség után rájöttem, hogy igenis oda kell tennem magam, ha jól szeretném beszélni a nyelvet. Ez a felismerés
indított el bennem egy lavinát,
hogy nyelveket tanuljak.
Zsófi gimnáziumi és egyetemi
évei alatt így nyolc nyelvvel ismerkedett meg, melyek közül az angolt, az olaszt és oroszt magas
szinten beszéli. Mint mondta, a németbõl, a spanyolból, a törökbõl
próbál fejlõdni, a horvát és a latin
csak egy kitekintés volt. Ezt a két
utóbbit kötelezõen kellett felvennie
az orosz és az olasz mellé az ELTE-n, ahol érettségi után folytatta
nyelvtanulmányait.
– Az anyanyelvi környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy jól beszéljünk, és meg is értsük, amit
hallunk. Éppen ezért érdemes élni

Szijártó Zsófia

a különbözõ külföldi tanulmányi
ösztöndíjak adta lehetõségekkel.
Ezek legtöbbje egyenesen az
egyetemisták számára áll rendelkezésre. Az önkéntesség ugyancsak jó lehetõség, ami korántsem
egyenlõ az ingyenmunkával, tettvágy és jóakarat azonban szükséges hozzá.
Zsófi hazai egyetemi tanulmányai alatt ösztöndíjasként négy hónapot töltött el Moszkvában, a
Puskin Intézetben, 2013-ban. A
diplomaszerzést követõen is ösztöndíjasként került be a belgorodi
egyetem kétéves mesterképzésé-

A GAZDI TÜNETE?
LÁTHATATLAN PÓRÁZ, KUTYAJOGSI
 Új keletû kutyaképzõ iskola alapító vezetõje, Dömötör Júlia tartott általános tájékoztatást. Az ember és az eb együttmûködését
hangsúlyozó tréner programja a Dunántúl területén csak Zalaegerszegen érhetõ el.
– b. k. –
Az elõadó az internetnek köszönhetõen rengeteg új keletû bõséges tanácsáradat közötti igazságot keresi, oktatja. Miközben igyekszik felhívni a figyelmet a kis szám-

máinak, elakadásának a vetülete.
Tematikája révén a póráz nélküli,
csupán szavakkal, gesztusokkal való kutyairányítás híve, miközben elismeri az egyes országokban elõírt
kutyajogsi létjogosultságát is. A domináns hozzáállás helyett a társ-

Dömötör Júlia az elõadás közben.

ban jellemzõ tudatos és sokkal nagyobb számban elõforduló tudattalan állatkínzásra is. (Dömötör Júlia
egyébként Budapest környékén kisebb menhelyet tart fenn.)
Az általa kifejlesztett program
fontos része a gazdák személyiségének megismerése és fejlesztése
is, ezért a 20 éves „kutyás” szakmai
múltja mellett ezen témakörben is
képezte magát. Hiszi, hogy a kutya
viselkedése, a gazda jellemproblé-

szemléletet vallja, alárendelt viszony helyett a kutyára, mint egyenrangú, de más típusú élõlényre tekint. Képzéseit sem hagyományosan „iskolában”, hanem minél változatosabb külsõ helyszíneken, a való életben tartja.
Szót ejtett a kutyakiképzésben,
akárcsak bármely tanulási folyamatban elõforduló holtpontról, ebben az idõszakban szembesülhet a
tudatos gazda a saját korlátaival.

Meghívó
ZALAEGERSZEGI SZÍV-

ÉS

ÉRBETEG EGYESÜLET

ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT

2018.

21-ÉN (SZERDA) 15 ÓRAKOR TARTJUK
ÁNTSZ I. EMELETI KÖNYVTÁR TERMÉBEN.
(ZALAEGERSZEG, GÖCSEJI ÚT 24. SZÁM ALATT)
MÁRCIUS

AZ

Témák:

AZ

1. Áldozatvédelmi színdarab.
Szervezõ: Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság.
2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.
ÖSSZEJÖVETELRE SZERETETTEL VÁRJUK TAGJAINKAT,
HOZZÁTARTOZÓIKAT ÉS KEDVES VENDÉGEINKET.

Beszélt a kutyák õseirõl, a
tomarctusról és a farkasról, hangsúlyozva, nagyon régen volt az az idõ,
amikor a kutya kutyává vált, tehát
farkashoz hasonlítani a genetikai
közelség ellenére is csak alapos átgondolással lehet.
Végül a tanítással kapcsolatban
megjegyezte, a kutya nem rossz, a
kutya nem elrontott, hanem a kutya
tünet, a gazda tünete. Módszerében lépcsõzetesen képez, a bizalomra és együttmûködésre építve,
büntetés nélkül és a kutyára zúdított
harag nélkül.
– Ne a saját vágyunkra alapozzunk, hanem ismerjük meg a kutya
igényét is, ne általánosítsuk a kutyákat fajták szerint sem. Ne elvárjunk, hanem tanítsunk, ne büntessünk, hanem kontrollt tanítsunk –
tanácsolta Dömötör Júlia.

re 2014-ben. Ugyanebben az évben még a mesterképzés elõtt hét
hónapot önkénteskedett egy
olaszországi idõsotthonban. 2015ben a Bakuban megrendezett
Európai Játékokon a magyar delegáció, míg 2017-ben a Budapesten megrendezett FINA úszóvilágbajnokságon a kazah delegáció kísérõje volt. Mint mondta, mostani
elõadása is egy önkéntes tevékenység, hogy ismereteit, tapasztalatait átadhassa.
– Egy a lényeg, merjetek kísérletezni, kilépni a megszokott környezetbõl. Újat látni és tapasztalni
akkor is megéri, ha nem az történik, amit vártok. Legyetek nyitottak
és kíváncsiak egy ismeretlen ország, egy új kultúra felfedezésére,
megismerésére. Utazásra leginkább most van idõtök. Az anyagiaktól sem kell tartani, mert kevés
pénzbõl is lehet világot látni. Szükségtelen felhalmoznotok haszontalan és drága tárgyakat, amikor
életre szóló élményekkel gazdagodhattok. Jutalmul a biztos nyelvtudást, nemzeti kapcsolatokat és
barátokat kaphattok. A kifogások
helyett bízzatok magatokban, ne
hagyjátok lebeszélni magatokat álmaikról, hanem valósítsátok meg
azokat, mert képesek vagytok rá –
biztatta a hallgatókat.
Zsófit sem hátráltatta az a tény,
hogy jelentkezése elõtti két évben
Magyarországról senkinek sem sikerült bekerülni államilag finanszírozott szakra, orosz egyetemre.
Megpróbálta, felvették. Magába
vetett hitének köszönhetõen hamarosan külgazdasági referensként hasznosíthatja orosz nyelvtudását.
A hallottak alapján sokunkban
átértékelõdött, hogy a kifogások
gyártása helyett inkább tegyünk
céljainkért. Zsófi azért is követendõ példa, mert imádja, amit csinál.
Ez a lelkesedés is kell ahhoz,
hogy valóra váltva elképzeléseinket kiteljesedhessünk – osztotta
meg a hallgatók véleményét
Szikora Viktória.
– Nyelvtanárokként fontosnak
tartjuk, hogy a hallgatók ne csak a
nyelvórákon, hanem élõben is találkozzanak a nyelvvel. Ezért is
buzdítjuk õket külföldi utakra, amirõl Zsófi elõdadásából is kiderült:
milyen sok szempontból hasznos
befektetés – mondta Nagy Orsolya
fõiskolai adjunktus.
– Az elõadás messze túlmutatott a nyelvtanulásra való ösztönzésen, mert mindnyájunkra érvényes, hogy merjünk kilépni komfortzónánkból, és legyünk képesek
rácsodálkozni a világra. Szijártó
Zsófi ajándékelõadását éppen
ezért fogadtuk nagy örömmel –
fûzte hozzá dr. Bérces Edit fõiskolai docens.

STARTRA KÉSZ
GYÓGYNÖVÉNYEK
 A gyógynövények életciklusuk során más-más részeikkel örvendeztetnek meg bennünket, ahogy az elsõ tavaszi napsugarak
megjelennek, gyökereiket, kérgeiket lehet gyûjteni – hangzott el
az Apáczai Gyógynövény Klub elõadásán.
– liv –
Minden gyógynövényt úgy kell
elképzelni, mint egy kémiai laboratóriumot, ahol folyamatos munka
folyik. A gyökérgyûjtés szempontjából ez két idõszakot, az õszt és a
tavaszt jelenti. Az õsz azért kiváló

szalicilsav-származékokhoz sorolt
aszpirinnel ellentétben viszont nem
bántja a gyomrot. Gyulladt gyomorfal esetében viszont óvatosságot
igényel alkalmazása. Nagyon jó
gyulladáscsökkentõ, fejfájásra, reumára fájdalomcsillapító szerként
használják.

idõszak erre, mert bõvelkednek a
nyáron felszedett tápanyagokkal –
beszélt a növények élettanáról Sebestyén Bence fitoterapeuta. – A
téli álom után kora tavasszal ismét
beindulnak, gyökereikben nagyon
sok hatóanyagot koncentrálnak,
amirõl jól árulkodik ízük, illatuk. Tehát ilyenkor is érdemes begyûjteni,
leszárítani, hogy hozzájuthassunk
értékes anyagaihoz.
A bojtorjángyökér kiválóan alkalmas méregtelenítésre, és az
emésztés javítására, a csalángyökér kivonata hozzájárul a prosztata
és a vese egészséges mûködéséhez. A gyermekláncfû vagy pongyola pitypang gyökere szintén kiváló méregtelenítõ, szabályozza az
emésztést, ápolja a májat és az
epehólyagot, segít reumás bántalmaknál is. A fekete nadálytõ gyökerét külsõleg gyulladáscsökkentõ
szerként használhatjuk, leggyakrabban ízületi fájdalomra, izom- és
csontsérülések, zúzódások, gyógyítására.
Ilyenkor tavasszal tinktúrákat,
porokat készíthetünk a fehérfûz
vagy szomorúfûz ágainak kérgébõl
is. A fûzfa természetes aszpirin, hiszen a 19. század elején kérgébõl
izolálták a szalicint, ami az aszpirin
hatóanyagának az elõanyaga. A

A közönséges nyírbõl vagy nyírfából csapolással nyírfavizet nyerhetünk, amikor tavasszal beindul
nedvkeringése. A nyírfa bõvelkedik
vízben, amit télen irdatlan méretû
gyökérzetében tárol. Tavasszal elõcsalogatja, a nagy nyomás miatt a
víz megjelenik az ágak végénél és
a rügyeknél. Ekkor kell megcsapolnunk, amire mindössze három hét
áll rendelkezésre. A folyadékban
rengeteg vitamint és ásványi anyagot tárol, amit rügyeinek szán, de
nekünk is juthat. A nyírfavíz kiváló
rákmegelõzõ hatással bír, de a reuma, májbetegségek, vesekõ, köszvény, ízületi gyulladások illetve a
zsíros haj ellen is felvehetjük vele a
küzdelmet. A nyírfakéregbõl állítják
elõ a xilitet, ami egészséges alternatíva a cukorral szemben. Azt tartják róla, magába szívja a rosszat,
viszont gyógyító erejével ajándékoz meg bennünk.
Az aktuálisan szedhetõ gyógynövények ismertetését követõen a
program résztvevõi citromfûbõl készített gyógyteát kóstolhattak.
A szezon elõttünk áll, hiszen a
gyógynövények virágát, levelét, termését is lehet majd gyûjteni és fogyasztani, a természet jóságának
köszönhetõen többnek minden részét.

Hirdetés
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2018. 03. 29.

Kék zsák: 2018. 03. 30.

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

Üveghulladék gyûjtése: negyedévente, legközelebb áprilisban.
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. március 31-ig kétheti rendszerességgel,
páratlan heteken.

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

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

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

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

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

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

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

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással!
Érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

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

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2018. március 13.

ZALAEGERSZEGI DÖNTÉSEK

TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL, ÚJ ELEKTROMOS TÖLTÕÁLLOMÁSOKRÓL
 Szakmai kérdésekre koncentrált a zalaegerszegi képviselõ-testület legutóbbi ülésén – fogalmazott sajtótájékoztatóján Balaicz
Zoltán polgármester, aki a közgyûlés legfontosabb döntéseirõl
adott tájékoztatást.
A
szociális
szolgáltatásokról
szóló helyi rendeletet módosították. A polgármester elmondta, az
önkormányzat által
biztosított
szolgáltatások intézményi térítési
díjának összege
az idei évben is
differenciált mértékben változik.
Az
étkeztetés
esetén az intézményi térítési díjak átlagosan három százalékkal
emelkednek a felsõbb jövedelmi
kategóriákat érintõen és a térítésidíj-emelés
a

nyugdíjemelés mértékét nem haladja meg. Az emelést a nyersanyagnorma emelkedése indokolja. A házi segítségnyújtás térítési díja változatlan, ugyanez vo-

Az elsõ elektromos töltõállomás átadása az elmúlt évben.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”
ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJÁNAK IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága Zalaegerszeg MJV Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíjról szóló
27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján a mai nappal pályázati kiírást tesz közzé TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban feltüntetett
idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (abszolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.
A pályázók köre:
A rendelet szerint felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely
államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA vagy
MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak
számtani átlaga mûszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább
4,50, valamint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot megszerezte.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 5.000 Ft/hó
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára,
valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására
tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
• A „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2018. március 16.
és március 31. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságához. A postai úton feladott kérelmek
esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb március 31-én postára kell adni. A
pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet a
tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelet mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal
egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi
osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette
csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12 és
13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.
A formanyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg megyei jogú
város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Oktatasi__kulturalis_ugyek, valamint: http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas.
További információ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
E-mail: szabina.farkas@ph.zalaegerszeg.hu

natkozik a nappali ellátások esetében is. A bentlakásos intézmények közül az idõsek gondozóházában 2018-ra nem javasolnak
térítésidíj-emelést.
A rászoruló gyerekeknek továbbra is ingyenesen biztosítják
az étkeztetést – hangzott el. Balaicz Zoltán utalt arra, hogy a múlt
év végén, illetve az idei év elején,
Zalaegerszegen több alternatív
nevelési-oktatási
intézmény
kezdte meg mûködését (Zalai
Waldorf Óvoda, Általános Iskola,
Montessori Általános Iskola és
Óvoda, Játékmackó Alapítványi
Óvoda), ezért az ide járó gyerekeknek is biztosítják az ingyenes
egészségügyi alapellátást. Továbbá, egy rendeletmódosításnak köszönhetõen módosult a temetési segély összege: 151 ezer
forintról 156 ezerre emelkedett.
Elhangzott: a közeljövõben
újabb hat elektromos töltõállomás
telepítésére kerül sor. Helyszínek:
a Budai Nagy Antal u. melletti parkoló, Mártírok útja, Munkaügyi
Központ mögötti parkoló, Hevesi
Sándor Színház mögötti Kosztolányi Dezsõ téri parkoló, Városi Ifjúsági és Sportcentrum, Vágóhíd u.
parkoló, Parkerdei u. parkoló,
Jégcsarnok elõtti parkoló. Mindezekre való tekintettel az önkormányzat a fizetõ-parkolóhelyek
számát négy darabbal csökkenti.
Több pályázat benyújtására is
sor került, így a Remarket címû
pályázat az Interreg Central
Europe Programra, a „Zalaegerszegi Fenntartható Mobilitási Digitális Platform” címû pályázat az
Urban Innovative Actions pályázati felhívására, valamint egy
KEHOP – Helyi klímastratégia kidolgozására támogatási kérelem
benyújtására került sor.
Balaicz Zoltán beszámolt arról,
hogy a Smart Led Europe Kft. a
Déli Ipari Parkban telekvásárlási
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Egy 2400 négyzetméter
területû gyártócsarnokot építenének. Ezzel egy marokkói–kanadai
tulajdonú,
LED-lámpatesteket
gyártó cég telepedne Zalaegerszegre. A beruházás nagysága 5
millió euró, és 25 új munkahelyet
biztosítana. Az anyavállalat 2014
óta gyárt magas minõségû napelemes utcai lámpatesteket. Zalaegerszegi beruházásuk célja,
hogy létrehozzanak a városban
egy utcai és ipari LED lámpatesteket gyártó üzemet.
A közgyûlésen döntöttek még
alapítványok támogatásáról, felülvizsgálták a Magyarországi Református Egyházzal kötött szerzõdést, vállalkozási szerzõdést
kötöttek a Zalavíz Zrt.-vel, valamint együttmûködési megállapodást a Zalaegerszegi Kerékpáros
SE-vel.

ÚTLEZÁRÁS MÁRCIUS 15-ÉN
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2018. március 15-én (csütörtökön) a városi ünnepség miatt 8.00 órától lezárják a Csány tér
Göcseji út felé tartó szakaszát. Az elõkészítõ munkálatok nem
érintik a Táncsics utcát (Dél Hercegnõje társasház), így az utcába
való behajtás a Kossuth utca lezárásáig zavartalan. 10.00 órától
lezárják a Széchenyi tér és a Kossuth utca teljes szakaszát. Az
útzár feloldására az ünnepséget követõen kerül sor. A Csány tér
vasútállomás felé vezetõ szakaszán várhatóan 12.00 órától, a Göcseji út felé vezetõ szakaszán 15.00 órától indulhat meg a forgalom.
A helyi autóbuszjáratok 8.00 órától 15.00 óráig a Mártírok útján közlekednek. Az útlezárás miatt március 15-én (csütörtökön) 8.00 órától 15.00 óráig a Csány téren tilos a parkolás!
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében
értékesíteni kívánja a Zalaegerszeg 4205 hrsz-ú (Dózsa u. 2.), 739 m2 nagyságú, lakóház, udvar,
gazdasági épület ingatlanból kialakításra kerülõ ingatlant az alábbiak szerint:
Ingatlan
helyrajzi száma, címe
(Zalaegerszeg)
4205/2 hrsz
(Dózsa u. 2.)

Ingatlan megnevezése

Ingatlan
területe

beépítetlen terület

688 m2

Ingatlan induló eladási Pályázati biztosíték
ára
(bánatpénz)
bruttó 35.100.000 Ft
(27.637.795 Ft + áfa

3.510.000 Ft

A pályázati ajánlatokat „Dózsa u. 2.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje: 2018. március 29. (csütörtök) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211–212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
személyesen vagy postai úton
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) a
Hirdetmények, pályázatok rovatban a Pályázatok menüpont alatt elérhetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a
pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19. II. emelet) 211–212. irodáiban (Telefon: 92/502-129) lehet.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására
meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen
indokolás nélkül érvénytelennek, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
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Városháza
TÁJÉKOZTATÓ

JELÖLTÁLLÍTÁS – 2018 HIRDETMÉNY
 Zala megye 01. sz. választókerületben az
Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett
képviselõjelöltek.
A folyamatban lévõ jogorvoslati eljárások
miatt az alábbi felsorolás változhat:
Szegény Emberek Magyarországért Párt
Jelölt: HOZBOR ALIZ
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Jelölt: BENKE RICHÁRD
Magyar Szocialista Párt
Párbeszéd Magyarországért Párt
Jelölt: GÓRA BALÁZS

Európai Cigányok Demokratikus Pártja
Jelölt: EILES ÉVA
Momentum Mozgalom
Jelölt: FODOR ZSOLT

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Adózókat, hogy a 2018. I. félévi gépjármûadó, 2018. I. félévi építményadó, 2018. I. félévi magánszemélyek kommunális adója és a 2018. I. félévi
helyi
iparûzésiadó-elõleg
2018. március 19-ig fizethetõ
be késedelmipótlék-mentesen.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy késedelmes fizetés
esetén késedelmi pótlékot kell
fizetni, melynek mértéke minden megkezdett nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya

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

ELÉRHETÕSÉGEIRÕL

Iránytû Párt
Jelölt: HUSZÁR TAMÁS IMRE

Az Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és
a Helyi Választási Iroda

Tenni Akarók Magyarországi Pártja
Jelölt: KARÁDI LAJOSNÉ

vezetõje:

dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ.

Székhelye, címe:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.

KISS FERENC független képviselõjelölt

Telefonszám:

92/502-102 • 92/502-114 • 92/502-199

Magyarországi Cigánypárt
Jelölt: FORGÁCS ADOLFNÉ

Fax-szám:

92/502-119

E-mail-cím:

valasztas@zalaegerszeg.hu

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt
Jelölt: VIGH LÁSZLÓ

Lehet Más a Politika
Jelölt: DR. PAKSY ZOLTÁN

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017. évtõl kezdõdõen méltó módon kívánja elismerni azon támogatókat, akik hozzájárulnak Zalaegerszeg sportszervezeteinek stabil mûködéséhez, akik a helyi sportélet területén fejtik ki önzetlen tevékenységüket.
A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.)
önkormányzati rendelet alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
„Sport mecénása díj”-at adományozhat olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki/amely kiemelten támogatja a város sportéletében megvalósuló programokat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek.
A díjból évente egy adományozható.
A díjra javaslatot a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi tehetnek.
A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2018. március 15. napjáig kell a
város polgármesteréhez eljuttatni (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.;
mayor@zalaegerszeg.hu).
Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a www.zalaegerszeg.hu portálon elérhetõ.

NYÍLT NAP
A megszokott idõben és helyszínen,
vidám társasággal, jó hangulattal és
sok finomsággal várunk mindenkit a
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja alkalmából oltási bemutatóval egybekötött kertészeti nyílt napon.
Március 17-én szombaton 10.00
órától egészen 16.00 óráig kínálunk kicsiknek és nagyoknak tartalmas és
szórakoztató idõtöltést a Göcseji Falumúzeumban. Tegyék hát félre a munkát
a szabadban, jöjjenek el hozzánk a
skanzenbe, hiszen amivel készülünk, az
páratlan élményt jelenthet.
Sok szervezõmunkának köszönhetõen Zalaegerszegen köszönthetjük dr.
Bálint György kertészmérnököt vagy
ahogy a legtöbben ismerik, Bálint gazdát, hogy „Általános kertészeti munkák, hagyományos mûvelési módokkal” témában elõadást tartson Önöknek. A sok hasznos tanács után kérdezhetnek is a szakembertõl, de könyveinek dedikálására is lehetõség van. Az
idei rendezvény fõszereplõje: a körte.

2018. MÁRCIUS 7-IG

Mûvészek Szabad Alkotóközösségének (MÛSZAK) kiállítása
(Móricz Galéria)

2018. MÁRCIUS 22-IG

Forma és a tûz játéka – Csuti Tibor kiállítása (Apáczai Csere
János Mûvelõdési Központ)

2018. MÁRCIUS 7.

MESEVARÁZS – Sündisznócska kilovagol (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 7. 19 ÓRA

GreCSOKOLlár – Zenés irodalmi est Grecsó Krisztián íróval
és Kollár-Klemencz László zenésszel (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 8.

Borbírálat – Kertbarát Kör (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 9.

HANGFOGLALÓ – Soulwave-koncert (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 10.

Dalriada-koncert (Atlantis)

2018. MÁRCIUS 11.

Baba Expo (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2018. MÁRCIUS 11.

Nyitott

mûhelygalériák

napja

–

Húsvétra

készülve

(Kézmûvesek Háza)
2018. MÁRCIUS 12. 18 ÓRA

Ébredezõ(k) programsorozat – Életünk játszmái... az ego
hatalma (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 13.

Keleti Éva fotómûvész kiállítása április 7-ig (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)

2018. MÁRCIUS 14. 19 ÓRA

JAZZSZERDA 2017/2018: Veres Mónika „Nika” és zenekara
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2018. MÁRCIUS 14.

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK ÉS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN
RÉSZESÜLÕ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2017/2018.

HANGFOGLALÓ dupla koncert: Takács Vilmos (Vilkó) és
Péterfy Bori & Love Band (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 14.

Deák Bill Gyula-koncert (Atlantis)

2018. MÁRCIUS 15–18.

Magyar Filmnapok (Art mozi)

2018. MÁRCIUS 17.

Gyümölcsoltó boldogasszony napja (Göcseji Falumúzeum)

TANÉV TAVASZI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

2018. MÁRCIUS 17.

VI. Tavaszi ébredés nemzeti rockest (Atlantis)

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

2018. MÁRCIUS 18. 18 ÓRA

Miss Alpok–Adria Zala Szépségverseny (Városi Hang-

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében
ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól
a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû
gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek részére
az alábbiak szerint:
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
• A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû gyermekek és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek,
akiknek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzete a jogszabályokban meghatározottak
szerint fennáll.
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
• 2018. március 29. és április 3. (iskolai tavaszi
szünet 2 munkanapja)
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne:
• Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit
Tagkollégium,
• 8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy
Mihály Iskola volt kollégiumának étkezõje)
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének módja:
• „Nyilatkozat a Gyvt. 21/C §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez" elneve-

zésû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást
igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
(8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.)
A nyilatkozatok személyes leadásának határideje,
címe:
2018. március 22. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316930, 502-192, 502-193
A 2017/2018. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módja:
A szünetek idõtartamára esõ munkanapokon a
déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása,
betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított ételt a szülõ elviheti!)

verseny- és Kiállítóterem)
2018. MÁRCIUS 18.

FITT ARÉNA Zalaegerszeg (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2018. MÁRCIUS 18. 10–16 ÓRA

KAROK Háborúja amatõr szkanderverseny a Zalakerámia
Sport- és Rendezvénycsarnokban

2018. MÁRCIUS 20.

Pszicho Estek – Fejben dõl el... (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 20.

Maros Táncegyüttes elõadása – Zalai TE (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 21. 18 ÓRA

Eltérõ megközelítések a magyar õstörténet kutatásában –
Fejezetek mondai történelmünkbõl Nimródtól Attiláig
(Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 22. 19 ÓRA

Dumaszínház: elõadó: Aranyosi Péter (Art mozi)

2018. MÁRCIUS 22. 19 ÓRA

Egerszegi Páholy – Vendég: Alföldi Róbert Jászai Mari-díjas
színész, rendezõ, mûsorvezetõ (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)

2018. MÁRCIUS 23. 17–18 ÓRA

Élet a Waldorf-iskolában (Napravár Waldorf Óvoda)

2018. MÁRCIUS 23–25.

Nemzetközi díszmadár-kiállítás, szombaton húsvétváró
családi délutánnal kiegészülve (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 23.

PUNKhenger-turné (Atlantis)

2018. MÁRCIUS 24.

Medvehagymanapok (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

2018. MÁRCIUS 24. 19.00

Orgonabérlet: Virágh András Gábor Erkel-díjas zeneszerzõ,
orgonamûvész

húsvétváró

hangversenye

(Városi

Hangverseny- és Kiállítóterem)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ezirányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.
A beadásnál kérjük vegye figyelembe, hogy
az ügyintézési határidõ 21 nap.

2018. MÁRCIUS 24. 21 ÓRA

2018. MÁRCIUS 29. 18 ÓRA

Vujity Tvrtko – Tvrtko túl minden határon (Art mozi)

Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13–16.30 óra között.

2018. ÁPRILIS 1–30.

„Töltõdj fel! A villamosság térhódítása” kiállítás (Magyar

HANGFOGLALÓ dupla koncert: Monguz and the Magnet &
Antonia Vai koncertje (Keresztury VMK)

2018. MÁRCIUS 24.

RETRO PARTY MIX (Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ)

2018. MÁRCIUS 24–25.

Gamer Expo (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2018. MÁRCIUS 24–25.

Húsvéti kézmûvesvásár (Art mozi)

2018. MÁRCIUS 28.

Húsvéti játszóház (Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ)

Olaj- és Gázipari Múzeum)

Sport
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HELYEZÉSBEN NEM GONDOLKODNAK HARMADSZOR BAJNOK A ZTE ZÁÉV
TOVÁBBRA IS A CSAPATÉPÍTÉS A CÉL

 Egy szabadnap után az elmúlt hétvégén megkezdte tavaszi szereplését a ZTE FC
NB II-es nõi labdarúgócsapata.
Az egerszegiek az õsz során jól
kezdték az idényt, aztán hullámvölgybe kerültek, majd a
hajrában ismét jól teljesítettek
és a második helyrõl várták a
tavaszi szezon kezdését.
– Január végén kezdtük meg a
felkészülést a tavaszi idényre –
mondta Pergel Andrea edzõ. – Heti két foglalkozással készültünk. A
programban szerepeltek termi és
kinti gyakorlások. A felkészülés
elején kevesen látogatták az edzéseket. A bajnoki rajthoz közeledve
viszont egyre többen jelentek meg
a tréningeken.
– A téli szünetben történt változás a játékoskeretben?
– A felnõttektõl senki nem távo-

Pergel Andrea

zott, és nem is igazoltunk senkit.
Az U–19-es csapathoz Soproni
Kíra érkezett. A bajnokság elején
kialakított kerettõl várjuk el, hogy

minél egységesebb, mentálisan
erõs csapattá váljon.
– Mik a tavaszi tervek, hol
szeretnének végezni?
– A bajnokság elején, amikor
alaposan kicserélõdött a játékoskeret, úgy döntöttünk, hogy az
elsõ évben nem gondolkodunk helyezésben. A legfontosabb, hogy
az újjá alakult ZTE minél elõbb
szervezett csapattá álljon össze,
és az edzéseken gyakorolt szakmai dolgokból minél többet lássak
vissza a bajnoki mérkõzéseken.
Természetesen jó lenne a dobogón végezni, de ha ez nem sikerül,
akkor sem fogunk a kardunkba
dõlni. Egy biztos, szoros a mezõny, és már csak egy kör van hátra a bajnokságból, sokat nem lehet hibázni. Hangsúlyozom, nem
helyezésben gondolkodunk. A játék és egy jó közösség kialakítása
a legfontosabb számunkra.

KÉT ÉREM AZ EGERSZEGI RENDEZÉSÛ OB-RÕL
VARGA ZALÁN ARANYA

 Második alkalommal rendezte
meg a Zalaegerszegi Birkózó
SE a diák II. korcsoport kötöttfogású országos bajnokságát.
– Nagy megtiszteltetés a városnak az újbóli rendezés – hangoztatta Balaicz Zoltán polgármester
megnyitójában. – Zalaegerszeg, a
nemzet sportvárosa, ahol szeretik
a sportot. A birkózók csarnoka
nemrég újult meg és további fejlesztések várhatóak.
A megnyitó után Gombos Zsolt,
a klub egykori versenyzõje és Gerencsér Zoltán, a ZBSE edzõje vehetett át elismerést az országos
szövetség képviselõjétõl.
Az országos döntõben 57
klub 170 versenyzõje indult, köztük négy egerszegi. A ZBSE ver- szerzõ helyet szereztek a verseEredmények. Diák II. (2007–
senyzõi két érmet és két pont- nyen.
2008) 35 kg: 5. Henczi Marcell, 38
kg: 5. Henczi Benjámin, 42 kg: 3.
Ruzics Milán, 46 kg: 1. Varga Zalán.
Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Roland, Tornyos
Dorina, Gerencsér Zoltán.

EGERSZEGI SÚLYEMELÕK
SZOMBATHELYEN

 A vasi megyeszékhelyen kiemelt súlyemelõversenyen, a Savaria Kupa VII. Tóth Géza Emlékversenyen megmérettette magát a
teljes hazai élmezõny, a felnõtt Eb-re készülõ férfi, nõi és utánpótlás-válogatott tagjai is. A ZTE három sportolóval volt jelen az
eseményen.
EREDMÉNYEIK.
Serdülõ. 56 kg: 2. Rácz Gergõ 134 (59+75) kg.
Junior. 62 kg: 1. Rácz Dániel 155 (70+85) kg.
Felnõtt. 63 kg: 1. Kámán Dorottya 132 (57+75) kg.
A ZTE súlyemelõi legközelebb április 28-án, a szintén kiemelt 48.
Göcsej Kupa egyéni súlyemelõversenyen lépnek dobogóra.

HÁROM ARANY, 4 MEGYECSÚCS

 A ZÚK két serdülõválogatottjával vett részt a rangos Arany Üst
úszóversenyen, melynek ezúttal Gyõr adott otthont. Négy megyecsúcs, 3 aranyérem és további helyezések jelzik a sikeres szereplést.
Elsõként 1500 m gyorson Betlehem Dávid (2003) állt rajthoz, s
több mint 30 másodpercet faragott
egyéni csúcsából. A 16:18,70-es
eredménye új megyecsúcs.
Gergye Ákos (2002) 200 méteres hátúszásban a végén több
mint 1 teljes másodperccel mindenki elõtt csapott célba. Ez nemcsak a dobogó legfelsõ fokát jelentette számára, hanem új megyecsúcsot. Betlehem Dávid a saját
korcsoportjában bronzérmet szerzett.
A 100 m hátúszásban Gergye

Ákos a 2. helyen csapott célba
(01:00,19), csupán 7 tizeddel maradva el a gyõztestõl. Betlehem
Dávid pedig újabb bronzéremmel
gazdagította gyûjteményét. A 400
m gyorson a 7. helyen csapott célba. A 04:12,64-es idõeredménye
azonban így is kiváló újabb megyecsúcs.
A verseny zárásaként Gergye
Ákos 50 m háton állt rajthoz, s az
aranyérem mellé még egy megyecsúcsot is magáénak tudhat. Betlehem Dávid 200 m pillangón negyedikként csapott célba.

A RIVÁLISOKAT ITTHON ÉS IDEGENBEN IS LEGYÕZTÉK

 A bajnokság befejezése elõtt két fordulóval már bajnok a ZTE
ZÁÉV szuperligás nõi tekecsapata. A lányok kisebb botladozása
is belefért, mert a riválisokat mindannyiszor legyõzték. A bajnoki
címhez vezetõ utat Airizer Emese és Hegedüs Anita játékosokkal,
illetve Baján János edzõvel idézzük fel.

többször is besegített, hogy bajnokok lehessünk.
A ZTE ZÁÉV szakvezetõje elmondta: sokat jelentett, hogy az
idei bajnokságban bõvebb kerettel
gazdálkodhatott. Több játékos állt
– Számítottunk arra, hogy idén játékoskerete együtt marad, s ak- rendelkezésére, s a sérülések,
bajnokok lehetünk – vágott a dol- kor hosszabb idõre kibérelhetjük betegségek is elkerülték a csapagok közepébe Airizer Emese. – az elsõ helyet.
tot.
Tudatos, tervszerû munka következménye ez az eredmény. –
Nagy riválisunk, a Rákoshegy I.
gyengült, meghatározó játékos távozott tõlük, mi viszont Nemes-Juhász Gabriellával erõsödtünk. A
gyõriek ugyan erõsítettek, akadt
idõszak a bajnokság során, amikor
úgy ítéltük meg, hogy õk nagyobb
riválisok lesznek, mint a fõvárosiak. Mi megnyertük a bajnoki címet, a Rákoshegy és a Gyõr „verekszik” a 2–3. helyért. Mind a három bajnoki aranynál a ZTE ZÁÉV
játékosa voltam már. A második
aranyérmünk megosztott volt, bár
ott is mi végeztünk az élen. Az országos szövetség akkor bekavart.
Most is féltünk egy kicsit, hogy kitalálják, legyen rájátszás, amit az
– Az esélyünk a szezonkezdés
– A bajnoki címet teljes mértékeredeti versenykiírás nem tartal- elõtt már megvolt, hogy elõbbre tu- ben megérdemeljük, mivel két botmaz. Úgy néz ki, nem mernek be- dunk lépni a második helyrõl – vé- lást leszámítva magabiztosan hozlenyúlni. Egy biztos, a hatalmi har- lekedett Baján János, a ZTE ZÁÉV tuk a mérkõzéseinket – folytatta
cok most is dúlnak az országos edzõje. – A Rákoshegyi VSE elsõ Baján János. – A csúcsrangadón a
szövetségben. Számomra a har- csapata ugyanis gyengült. Igaz, a Rákoshegy I. ellen 3:0-ás hazai
madik bajnoki cím a legértéke- másik riválisunk, az Ipartechnika vezetésnél sem estünk kétségbe.
sebb, mivel egyértelmû célunk volt Gyõr játékoskerete viszont erõsö- Számítottunk arra, hogy a fõvároaz aranyérem, amit céltudatos dött. A bajnokság elején azt mond- siaknál az elsõ körben a három
munkával megszereztünk.
tam, hogy sokkal jobban kell rivá- legjobbjuk szerepel. Utána jött a
Hegedüs Anita második évét lisnak tekinteni a gyõrieket. Ennek mi három legjobb dobónk, közülük
tölti a ZTE ZÁÉV-nél, a fõvárosi ellenére mindkettõjüket itthon is, ketten magabiztosan hozták a
rangadón a bajnokságot jelentõ idegenben is megvertük, ami dön- meccspontot. A harmadikért nagyõztes meccspontot szerezte.
tõnek bizonyult a bajnoki cím gyon meg kellett küzdenünk, de
– Azért igazoltam Egerszegre, szempontjából. Olyan csapatoknál megérte, mivel az már a bajnoki
hogy egyszer bajnokcsapat tagja botladoztunk, amelyek nem a baj- címet jelentette számunkra. Szálehessek, ez a második évben noki címért szálltak versenybe. Ez momra is nagy élmény az aranymegvalósult. Nagyon boldog va- is belefért, mivel riválisaink is hul- érem, mivel felnõttcsapattal elõgyok – vette át a szót Hegedüs lajtottak el pontokat. A BKV Elõre ször végeztem az élen.
Anita. – A riválisok elleni találkozók csak a külsõ szemlélõ számára tûntek egyszerûnek. Mind a
négyszer keményen megdolgoztunk a sikerért. Az eredményeink
alapján egyértelmûen megérdemeltük a bajnoki címet. Magamról
szólva annyit, az õszi szezonom
nem úgy sikerült, ahogy elterveztem. Annak viszont örülök, hogy a
fontos találkozókon tudtam segíteni a csapatnak. A döntõ találkozón
betegen vállaltam a játékot, de nagyot küzdve hoztam a meccspontot. Remélem, hogy a ZTE ZÁÉV

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Nyíregyházi TK 7:1 (3669-3242)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
Szentesi TE–ZTE ZÁÉV TK 4:4 (2999-3050)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Szegvár.
Zalakerámia ZTE KK–Falco Vulcano Energia KC
76-81 (15-21, 16-23, 25-18, 20-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
VBW CEKK Cegléd–ZTE NKK
74-70 (16-19, 14-19, 20-13, 24-19)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Cegléd
ZTE FC–Aqvital FC Csákvár 0-2 (0-0)
NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Gyulai Amazonok–Ricsilla Futsal 6-4 (3-0)
NB I-es nõi futsalmérkõzés. Gyula.
ZTE FC–Balatonfüredi FC 3-5 (2-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
SZESE Gyõr–ZTE RK 0:3 (–23, –22, –16)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Gyõr.
BKV Elõre–Tarr Andráshida SC 0-1 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Budapest.
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