
Az érintett épületeket szakkép-
zett bombakutatókkal, valamint
robbanószert keresõ kutyák segít-
ségével a rendõrség mindhárom
alkalommal átvizsgálta, de ahogy
várható volt, nem találtak semmit.
Közben a nyomozást nagy erõkkel
folytatták a rendõrök, a szakszol-
gálatok és az informatikai szervek.

Március 14-én a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság arról tájé-
koztatott, hogy a nyomozás ered-
ményeként elfogtak és kihallgat-
tak egy gyanúsítottat, aki a kihall-
gatás során a bûncselekmény el-
követését elismerte – tájékoztatott
Facebook-bejegyzésében Balaicz
Zoltán polgármester.

Mint fogalmazott, egyelõre any-
nyi információ osztható meg, hogy
a gyanúsított az egyik helyi közép-
iskola 15 éves diákja. Az elvégzett
házkutatás során a felhasznált in-
formatikai eszközöket lefoglalta a
rendõrség. Nagyon sajnálom, hogy
egy tanuló ilyen tettre vetemedett

és ezzel félelmet keltett a diákok, a
családok és a pedagógusok köré-
ben, továbbá több oktatási napot is
tönkretett. Ugyanakkor jó jel, hogy
a rendõrség és a szakszolgálatok
bármilyen hasonló esetben is ké-
pesek viszonylag gyorsan felderí-
teni az elkövetõ személyét.

Azok, akik a köznyugalom sú-
lyos megzavarására alkalmas, ha-
mis bejelentést tesznek, híresztel-

nek, esetleg azt a látszatot keltik,
hogy valamilyen közveszéllyel já-
ró esemény következik be, minõ-
sített esetben akár ötévi szabad-
ságvesztésre is számíthatnak.

Innentõl kezdve a Zalaeger-
szegi Rendõrkapitányság szakér-
tõk bevonásával folytatja tovább a
nyomozást a 15 éves fiú ellen
közveszéllyel fenyegetés bûntett
elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt, majd az ügyészség és
a bíróság feladata lesz az ügy le-
zárása, az iskoláink közösségei
pedig visszatérhetnek a békés
hétköznapok rendjébe. 
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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Emlékezés 1848–49 hõseire

(2. oldal)

Sok kis mozaikból áll össze
(3. oldal)

Nem szociodráma, hanem tündérmese
(5. oldal)

MEGÚJUL A VOLT RUHAGYÁR: LOFTLAKÁSOK ÉPÜLNEK
INDUSZTRIÁLIS ÉPÜLET, ZÖLD LIGETTEL

Az eredeti homlokzathoz ha-
sonló stílusban újul meg Zala-
egerszeg ikonikus épülete, a
Ruhagyár. A munkálatok már el-
kezdõdtek. A következõ két év-
ben loftlakásokat és üzleteket
alakítanak ki a több mint egy év-
tizede üresen álló gyárépületben.

– pP –

A részletekrõl a tulajdonosok és
a városvezetés tartott sajtótájé-
koztatót a helyszínen. Az építke-
zés magánberuházásban történik,
az önkormányzat mintegy 100 mil-
lió forint értékben csak a környék
közterületeit rendezi a Kovács
Károly Városépítõ Program kere-
tében – fogalmazott Balaicz Zoltán
polgármester. Felidézte: a gyár
1951-ben kezdte meg mûködését.
Az 1990-es rendszerváltozást kö-
vetõen privatizálták. Az akkori
osztrák tulajdonos azonban nem
modernizálta az épületet, és fej-
lesztéseket sem hajtott végre. En-
nek, és az akkori gazdasági hely-
zetnek a következtében 2003-ban
csõdöt jelentettek.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Február 7-én, február 27-én és március 3-án fenyegetõ e-mailt
kapott nyolc állami fenntartású iskola. Az önkormányzati fenntar-
tású bölcsõdékbe és óvodákba egyszer sem érkezett ilyen tartal-
mú e-mail.

KIHALLGATTÁK AZ ELKÖVETÕT
15 ÉVES FIÚ FENYEGETETT BOMBÁVAL

KÖZGYÛLÉSI
ELÕZETES

A városi képviselõ-testület
március 23-i ülésén számos vá-
rosi rendeletet módosít, köztük
a közterületek használatáról
szólót. Ennek oka, hogy a köz-
gyûlés az elektromos roller köl-
csönzési feltételeit szeretné
megteremteni.

Az elõzetes tervek alapján 30
közterületi e-roller-pont kialakítása
várható, de késõbb elképzelhetõ,
hogy nem közterületen, de nyilvá-
nosan is hozzáférhetõk lesznek az
elektromos rollerek. Az önkormány-
zat célja a szolgáltatás beve-
zetésével a környezettudatos köz-
lekedési forma népszerûsítése. 

Tárgyal még a testület a város
környezetvédelmi programjáról, a
hivatal múlt évi mûködésérõl és a
háziorvosi ügyeleti rendszerrõl is.



Zalaegerszegen városi ün-
nepség keretében emlékeztek
meg az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc kitörésének
175. évfordulójáról. A rendez-
vény a hagyományokhoz híven
közös imával kezdõdött a Mária
Magdolna-plébániatemplomban,
majd megemlékezõbeszédekkel
folytatódott elõbb a Deák téren,
majd a Csány László téren.

– AL –

Legyen béke, szabadság és
egyetértés, idézte beszédében a Ti-
zenkét pont kiáltvány alcímét Vigh
László országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos Deák Ferenc szobrá-
nál, hozzátéve azt, hogy 1848-ban
és ma ugyanezekért a célokért küzd
a nemzet. Mint fogalmazott, 1848
azt tanítja, hogy mindenért meg kell
harcolnunk, hiszen ma is vannak
Európában és a világban Windisch-
Grätzek, Metternichek és Haynauk,
akik támadják hazánkat. Meg kell
védenünk nyelvünket, kultúránkat,
gazdasági és politikai szabadsá-
gunkat, mert csak akkor maradha-
tunk meg – hangsúlyozta. 

Az elsõ felelõs magyar kor-
mány igazságügy-minisztere, a
magyar–osztrák kiegyezés egyik
megalkotója, Deák Ferenc szobrá-
nak megkoszorúzása után az em-
lékezõk a Kossuth Lajos utcán át
Csány László, a szabadságharc
mártírhalált halt kormánybiztosa
szobrához vonultak. Itt dr. Vadvári
Tibor, Zalaegerszeg alpolgármes-
tere mondott megemlékezõbeszé-
det.

– 1848. március 15-én Pesten
fiatalok megfogalmaztak maguk-
nak elveket, melyek célkitûzések
lettek, amelyekbõl kialakult a 12
pont. Forradalmi láz söpört végig
akkor Európán, amely idõszakból
a magyar forradalom és az azt kö-
vetõ szabadságharc volt a leg-
meghatározóbb az egyetemes tör-
ténelemben. A forradalmi eszmé-
ket olyan erõ tüzelte, olyan erõs

nemzeti érzés, olyan hatalmas
szabadságvágy, ami nem tántorí-
totta el a forradalmárokat a már el-
sõ látásra is túlerõben lévõ csá-
szári ellenséggel szemben. Az
1848-as szabadságharc központja
fõvárosunk volt, hatása azonban
az egész országra kiterjedt, és mi
utódok immár 175 éve tartjuk tisz-
teletben e napot, legyen szó Buda-
pestrõl vagy akár Zalaegerszegrõl.
Mindannyian kokárdát tûzzünk
szívünk fölé, és még ilyen távlatból
is érezzük a Nemzeti dal erejét, a
márciusi ifjak elszántságát, lelke-
sedését. Petõfi és harcostársai

egyéni érdekeiket a haza sorsá-
nak rendelték alá, életüket adták
azért, hogy megteremtsék nekünk
a független szabad Magyarország
akkor még elérhetetlennek tûnõ
valóságát – fogalmazta meg gon-
dolatait az alpolgármester.

Az ünnepségen közremûködött
Kovács Martin, D. Varga Ádám és
Hertelendy Attila, a Hevesi Sándor
Színház színmûvészei, ifj. Horváth
Károly és tanítványai, Mihály Luca,
a Zalai Táncegyüttes, a Zalaeger-
szegi Városi Fúvószenekar, vala-
mint a Zalai 47-es Honvédzászlóalj
Hagyományõrzõ Egyesület. 
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03. 23. (Cs.): – Hangya Ágnes keramikussal 16 órától kerámia
virágtartókat lehet készíteni.

– Kulcsár-Papp Ráchel makramészakkörén nyuszife-
jes húsvéti ajtódíszek készülnek.

– Csipkés Csütörtök a Zalai Csipkeszakkörök és a Nép-
mûvészeti Egyesület csipketagozatának szakkörei.

03. 24. (P.): – Págyi Zsóka keramikussal fali virágtartókat készít-
hetünk.

– Bíróné Marcsi bõrdíszmûvessel bõr karkötõket és
kulcstartókat lehet készíteni.

– Kupriveczné Simán Csilla szövõvel a szövõkeretes
szövést, mintázást lehet elsajátítani

– Gacsal Gábor mûvészetoktatóval 18 órától grafika-
szakkör

03. 25. (Szo.) – Hangya Ágnes keramikussal délelõtt kerámia
10 órától: virágtartókat lehet készíteni

– Góczán Judit nemezkészítõvel fecskehívogatót ké-
szíthetünk egész nap 

– Bíró Gyöngyivel pontfestéssel díszített asztali
ceruzatartókat készíthetünk

TOMBI LAJOS vízépítõ mér-
nök, a Zala Megyei Mérnöki Ka-
mara volt titkára, Zalaegerszeg
1998–2010 közötti alpolgármeste-
re, a város Pro Urbe díjasa – Ma-
gyar Arany Érdemkereszt elisme-
rést vehetett át.

FARKAS FERENC Zalaeger-
szegért díjas szobrászmûvész,
számos helyi köztéri alkotás (kö-
zépkori vármakett, modern kori
vármakett, Fiatalok, Zalai nemes,
Luther) készítõje – Munkácsy-díj-
ban részesült.

SZABOLCS PÉTER Munkácsy-
díjas szobrászmûvész, Zalaeger-
szeg díszpolgára, sok zalai köztéri
alkotás megformálója (tulipános
szökõkút, Király és királyné, Sakko-
zók, Kefekötõ, Pajtások) – Magyar
Arany Érdemkeresztet vehetett át. 

EKLER ELEMÉR újságíró, a
ZTE 1920 Hagyományõrzõ Egye-
sület elnöke, a ZTE történetének
kutatója, a ZTE-rõl szóló történeti
képes album szerkesztõje – Ma-
gyar Érdemrend Lovagkereszt ki-
tüntetést kapott.

KITÜNTETETTEK KÖSZÖNTÉSE
ÁLLAMI ELISMERÉST KAPTAK

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175.
évfordulója alkalmából állami kitüntetésben részesült zalaeger-
szegieket köszöntötte a városházán Balaicz Zoltán polgármester
és Vigh László országgyûlési képviselõ. Mindketten gratuláltak
az elismeréshez, melyet négyen kaptak az idei év márciusában.

– b. k. –

A professzor bevallása szerint
a gazdik már régen tudták azokat
a dolgokat a kutyákról, ami a tudó-
sok között sokáig csak elfogult
mese kategóriába tartozott. Aztán
az MTA és az ELTE Összehasonlí-
tó Etológiai Csoportja a professzor
vezetésével sok mindent be is bi-
zonyított az elõbbiek állításaiból.
Csányi Vilmos maga is kutyatulaj-
donos, saját kutyája történetét is
leírta, számos egyéb, a témához
kapcsolódó könyve mellett. 

A jelen elõadásában elmondta,
azért fogott a kutyák viselkedésé-
nek kutatásába, mert ezek az álla-
tok bár beszélni nem tudnak, de

emberi közösségbe illeszkedve él-
nek. Viselkedésükbõl következtet-
ni lehet a beszédkialakulás elõtti
emberi csoportok magatartására.
S hogy ennek a felvetésnek van
alapja, azt fejtette ki elõadásában,
azokat a tulajdonságokat és ezzel
kapcsolatos kísérleteket részletez-
ve, melyek a kutyák emberhez ha-
sonló viselkedés- és gondolkodás-
módjára példák.

Csányi Vilmos több esetben is
párhuzamot állított és hasonló kí-
sérleti eredményrõl számolt be
kisgyerekek és kutyák esetében.
Köztük klasszikus, a pszichológu-
sok által gyerekeknél már több év-
tizede gyakorlatkísérleteket. Azt is
megjegyezte az elõadó, hogy más

állatoknál hasonló viselkedés, ta-
nulási mód nem jellemzõ, illetve
csak nagyon sok gyakorlással és
részben érhetõ el. Utalt majmok-
nál végzett kísérletekre, emberek
által nevelt, szelíd farkasok visel-
kedésére. Mindezt összevetették
a gazdis, menhelyi, illetve segítõ
kutyák hozzállását, magatartását
és gondolkodásmódját megfigyel-
ve. Egyértelmûvé vált, hogy bár a
szelíd farkasok nagyon barátságo-
sak, de nincs meg náluk a kutyák-
ra jellemzõ emberrel szoros kon-
taktus, emberre figyelés. Elhang-
zott, hogy a kutyák és farkasok ez
irányú különválása 70 ezer évvel
ezelõtt történhetett. 

A professzor és munkatársai kí-
sérletei többek között bizonyították
a következõket. A kutyáknál jel-
lemzõ a szociális vonzódás az em-
berhez, együttmûködnek vele, utá-
nozni képesek, kommunikálni tud-
nak az emberrel, rendelkeznek el-
meteóriával („mit gondolhat az
ember errõl”), elfogadják a taní-

tást, szabálykövetõk, rendelkez-
nek epizodikus memóriával, szó-
értõk. 

A professzor elmondta, bár so-
káig feleslegesnek gondolták az
általa elkezdett kísérleteket, ma
már szerte a világon egyre komo-
lyabb terület a kutyák viselkedésé-
nek vizsgálata. Legújabban az
ebek öregedésének megfigyelé-
sén van a hangsúly, mivel ez is ha-
sonlatos az ember öregedési fo-
lyamatához, de idõbeli lefolyása
miatt jobban áttekinthetõ. 

A KUTYÁK SZOCIÁLIS VONZÓDÁSA
CSÁNYI PROFESSZOR AZ EBEK VISELKEDÉSÉRÕL

Minden jegy elkelt, teljes telt ház fogadta a Keresztury VMK-ban
dr. Csányi Vilmos Széchenyi-díjas biológus, etológus elõadását,
mely a kutyák emberhez hasonlatos tulajdonságait vette górcsõ
alá. A majdnem 88 éves professzor 30 éve kutatja az ebek viselke-
dését, elsõként a világon, metodikája példaértékû. Nem ketrecbõl
kivett kutyákat vizsgál, hanem gazdásakat, a gazdik bevonásával,
minél kevesebb stresszt okozva ezzel a négylábú kedvenceknek. 

Dr. Csányi Vilmos

Mint elhangzott: az önkormány-
zat és a helyi sajtó között korrekt a
kapcsolat, jó az együttmûködés.
Balaicz Zoltán utalt arra, hogy
1990 óta hivatalos nemzeti ünnep
március 15-e, és egyben ez a nap
a szabad magyar sajtó napja is. 

A polgármester felidézte a 175
évvel ezelõtt március 13-án történt
eseményeket: ezen a napon tört ki
a bécsi forradalom, mely elindítója

volt és „forradalmi  elõszobája” a
március 15-i budapesti események-
nek. Március 13-án fogadták el a 12
pontot, melyet másnap véglegesí-
tettek, és ekkor írta meg Petõfi a
Nemzeti dalt. Vigh László a rendez-
vényen úgy fogalmazott, büszke a
magyar sajtóra, a helyi médiumok-
kal pedig kiváló a kapcsolata.

A sajtóreggeli kötetlen beszél-
getéssel ért véget.

SAJTÓNAPI KÖSZÖNTÉS

A már hagyományos sajtónapi reggelin (ebben az évben március
13-án) Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési
képviselõ köszöntötte a helyi médiumok vezetõit, a sajtó munkatár-
sait. A politikusok megköszönték az újságírók munkáját. 

EMLÉKEZÉS 1848–49 HÕSEIRE
A FÜGGETLEN, SZABAD MAGYARORSZÁGOT TEREMTETTÉK MEG

Koszorúzás Csány László szobránál.

Az egyórás elõadás Petõfi Sán-
dor: Útirajzok címû naplójára tá-
maszkodik, ez adja a produkció
gerincét. Egy évnyi országjárás,
belesûrítve egy órába, élõzenés kí-
sérettel. Petõfi leveleit barátjához,
Kerényi Frigyeshez írta, ám azokat
soha nem küldte el a címzettnek,

így váltak ezek „fiktív” írásokká. Az
elõadás szerves része a történetet
alátámasztó, az adott helynek a
hangulatát idézõ  audiovizuális
betétek, valamint a Zeneakadé-
mián diplomázott Somlai Valéria
zongoramûvésznõ élõ zongorajá-
téka is.

PETÕFI-EST ÚJ IDÕPONTBAN
Az április 11-re tervezett Szabadság, szerelem címû Petõfi-estet

Rékasi Károllyal 2023. október 26-án 18 órára elhalasztották. 



– AL –

A városházán tartott esemény-
re az itteni tartózkodásukról több
fotóval ízelítõt adó, Vendégszere-
tõ Zalaegerszeg feliratú táblával
érkeztek. Balaicz Zoltán polgár-
mester felidézte, hogy Oroszor-
szág 2022. február végén megtá-
madta Ukrajnát. A város közössé-
ge azonnal adománygyûjtésbe
kezdett, amit el is juttattak a két
ukrán testvérvárosba, Herszonba
és Beregszászba. Mint mondta,
azokban a hónapokban nagyon
sokan érkeztek Ukrajnából, akiket
az önkormányzat igyekezett sze-
retettel fogadni. Ez önmagában
nem lett volna elegendõ, ezért
nagy köszönet illeti a Zalaeger-
szegi Judo Sportegyesületet,
amelynek tagjai mindent elkövet-
nek, hogy az ukrán gyerekek jól és
szeretetben érezzék magukat. A
polgármester kiemelte, mindez
nem sikerült volna Kuszka Gabriel-
la tolmács nélkül, aki most már
több mint egy éve segít a nyelvi ne-
hézségek áthidalásában. Nélküle a
dzsúdózó gyerekek sem érezhet-
nék a törõdést, a gondoskodást, és
azt, hogy a város befogadta õket.
Lelkesedését és kitartását egy jel-
képes ajándékkal köszönik meg
neki.   

A polgármester szavaira reagál-
va Trosztyanszky Gennagyij veze-
tõedzõ elmondta, a gyerekek na-
gyon hálásak a vendégszeretetért.
Örülnek annak, hogy biztonságos
körülmények között élhetnek, ta-
nulhatnak, sportolhatnak Zalaeger-
szegen. Szüleikkel igyekeznek tar-
tani a kapcsolatot, akiket már egy
éve nem tudnak megölelni. Sajnos,
naponta szembesülnek rossz hí-
rekkel, kik haltak meg a fronton a
barátok, rokonok közül.

A kárpátaljai Munkácson szüle-
tett Kuszka Gabriella, aki magyar-
ként az ottani általános iskolában
tanult meg ukránul. Húsz éve él
Zalaegerszegen, és a Pálóczi Hor-
váth Ádám Zeneiskolában tanít.
Elmondta, a háború kitörését kö-
vetõen a zeneiskolában is azonnal
adománygyûjtésbe kezdtek. Elõ-
ször Záhonyba akart menni tolmá-
csolni, de miután a menekültek ha-

mar megérkeztek a városba, ma-
radt, és szívesen segít a mai napig
a tolmácsolásban a Zalaegerszegi
Judo Sportegyesület által befoga-
dott ukrán gyerekeknek is. Kiemel-
te, nagyon büszke a zalaegersze-
giek összefogásra, amelyben õ
csak egy láncszem.

Az ukrán dzsúdózó gyerekek
nemcsak beilleszkedtek a csapat-
ba, de sokat is fejlõdtek az eltelt
egy év alatt, amit a közelmúltbeli
nemesvámosi versenyrõl elhozott
öt aranyérem is mutat.  Errõl a Za-
laegerszegi Judo Sportegyesület
elnöke, Varga Zoltán és vezetõ-
edzõje, Nagysolymosi Sándor be-
szélt. Mint mondták, folyamatosan
szerveznek szabadidõs programo-
kat, hogy az ukrán gyerekek még
jobban érezzék magukat.

Balaicz Zoltán kapott még egy
ajándékot, a vezetõedzõ lányától
egy, az ukrán zászló színeit idézõ
kék-sárga rajzot. A polgármester
végül arról beszélt, hogy a felsza-
badult Herszonnal hamarosan fel-
veszik a kapcsolatot, hogy további
segítséget nyújtsanak az ukrán
testvérvárosnak.

3Aktuális

– Antal Lívia –

– Valóban, ahogy éledezik a
természet, az emberekben is el-
kezd ébredezni a vágy a változta-
tásra, a megújulásra. Télen óha-
tatlanul többet, nehezebb és kaló-
riadúsabb ételeket eszünk. Ta-
vasszal a kellemes idõ, a hosszab-
bodó nappalok megteszik hatásu-
kat, szervezetünk reagál, egyszó-
val könnyedebb ételekre vágyunk.
Azt gondolom, ehhez kellõ motivá-
ciót meríthetünk abból, hogy egyre
több friss zöldség és gyümölcs je-
lenik meg a boltok polcain.

– Szükségünk van emellett
vitaminpótlásra?

– Tél végére, a sokszor egysí-
kú étkezés következtében, külön-
bözõ vitaminhiányok léphetnek
fel. Emiatt szükséges pótolni a D-
vitamint, magnéziummal kiegé-

szítve, valamint az omega-3 zsír-
savat, amit szintén nem tud szer-
vezetünk elõállítani. A tavaszi ét-
rendre való átállásban rendkívül
fontos, hogy tápanyagdús, vitami-
nokban, ásványi anyagokban és
rostokban gazdag ételeket fo-
gyasszunk. Érdemes minden fõét-
kezés mellé zöldséget illeszteni,
mert vitaminjaik mellett színanya-
gaik is jótékony hatással vannak
szervezetünkre. Az édesség utáni
vágyat gyümölcsökkel csillapíthat-
juk. Amennyire csak lehet, kerül-
jük a süteményeket és az esti té-
vézés elõtti nassolást, ami a fo-
gyás és a nyugodtabb alvás
szempontjából is kedvezõ változ-
tatás. Ugyanígy a fehérjebevitel
tekintetében, ha halakat, sovány
sertéshúst, csirkehúst és májat fo-
gyasztunk, különféle körettel és
sok zöldséggel. Ügyeljünk a napi

kellõ mennyiségû folyadékbevitel-
re is. A cukros folyadékokat ta-
vasszal is mellõzzük.

– Tehát ez a recept, hogy ta-
vasszal a természet mellett ma-
gunk is új erõre kapjunk. Meny-
nyire törekedjünk gyors ered-
ményre?

– Semmiképp, bár a bikinisze-
zon fenyegetõ közelsége sokakat
méregtelenítõ- és tisztítókúrákba
hajt. Óva intenék mindenkit attól,
hogy bármilyen drasztikus mód-
szerbe kezdjen, mert az nagyon
megviselheti a szervezetet. A test-
súlykontroll és az immunrendszer
támogatása szempontjából az el-
mondottakon kívül természetesen
fontos, hogy minél többet mozog-
junk. Használjuk ki a jó idõt, kerék-
pározzunk, sétáljunk a szabad le-
vegõn. Erre gyakorta csak a hét-
végeken van lehetõség. De eze-
ken a napokon inkább a mozgás-
ból legyen több, mint a bõsége-
sebb étkezésekbõl. 

– Az évszakváltás hatása a
tavaszi fáradtságban is megmu-
tatkozik. Mit tehetünk ellene?

– Az évszakváltás megviselheti

szervezetünket. Az újratöltõdés-
hez idõre van szükségünk, ezért
érezhetjük ilyenkor fáradtabbnak
magunkat, ami alvászavart is
okozhat. Mérsékeljük a kávéfo-
gyasztást, hiszen napi két-három
adag után már nincsenek plusz jó-
tékony hatásai. Optimálisan legké-
sõbb lefekvés elõtt nyolc órával
igyuk meg az aznapi utolsó adag
koffeint, amellyel elkerülhetõ, hogy
éjszaka álmatlanul forgolódjunk az
ágyban. Feküdjünk le idõben,
hogy a hét óra alvás meglegyen.
Egyszóval sok kis mozaikból áll
össze az, hogy tavasszal mielõbb
elérjük legjobb formánkat.

SOK KIS MOZAIKBÓL ÁLL ÖSSZE
HOGY TAVASSZAL MIELÕBB FORMÁBA LENDÜLJÜNK

Beköszöntött a tavasz, a természet, a fák, a virágok szinte
egyik pillanatról a másikra életre keltek. Nekünk, embereknek ki-
csit több idõbe telik tavasszal az unalmas téli hétköznapok után
újra erõre kapni. Hogyan lehetünk fittebbek és energikusabbak,
miként érhetjük el mihamarabb legjobb formánkat? – errõl be-
szélgettünk Monori Krisztina dietetikussal. 

Monori Krisztina

KÖSZÖNET A TOLMÁCSOLÁSÉRT
KUSZKA GABRIELLA ÖNZETLEN MUNKÁJÁT ISMERTÉK EL

A fotókollázs mögött Balaicz Zoltán és Kuszka Gabriella.

Zalaegerszeg önkormányzata köszönetét fejezte ki Kuszka
Gabriella tolmácsnak, aki a tavaly május óta a városban élõ uk-
rán dzsúdózó gyerekek, kísérõik és az õket befogadó, számukra
edzési és versenyzési lehetõséget biztosító Zalaegerszegi Judo
Sportegyesület között segíti a kommunikációt ukrán nyelven.

– AL –

Ezt az elnevezést viseli az ön-
kormányzat nyertes KEHOP-
pályázata, melynek keretében 1,7
milliárd forint értékû beruházás-
sorozat indult el a városban. A pro-
jekt 14–14 helyszínen az ivóvízhá-

lózat, illetve a szennyvízhálózat
megújítását teszi lehetõvé, emlé-
keztetett Balaicz Zoltán polgár-
mester. Mint mondta, a Gasparich
Márk utcában is a régi, 43 éves
szennyvízcsatorna már nem meg-

felelõ mûszaki állapota indokolja a
rekonstrukciót. A beruházásra
bruttó 140 millió forintot fordítanak,
amelybõl 70 százalék uniós támo-
gatás, míg 30 százalék önkor-
mányzati saját erõ. 

Az elavult szennyvízcsatorna-
hálózat gyakorta eldugult, a visz-

szaduzzasztások valamint a gyö-
kérbenövés szakaszok miatt, vá-
zolta a helyzetet Makovecz Tamás
önkormányzati képviselõ. Mint
mondta, itt a háztömbök között a
nagy esõzések is állandó problé-

mát okoznak, 30–50 centiméteres
vizet maguk után hagyva. A pro-
jekt jelentõsége az, hogy a
szennyvízelvezetés újjáépítésével
leválasztják a csapadékvíz-csator-
nát, amelynek rekonstrukcióját
szintén tervezik. Az önkormányza-
ti képviselõ térségét érintõ másik
beruházásról is beszámolt. A Pla-
tán sor 16. szám alatti társasház
környezetében a közelmúltban ké-
szült egy kilenc férõhelyes parkoló
a bekötõút kiszélesítésével együtt,
amelyek kialakítására bruttó 25
millió forintot fordítottak a Kovács
Károly Városépítõ Programból. 

Közel ezer méter csatornát
cserélnek újra, amellyel – mivel
társasházakról van szó – nagyon
sok családnak oldják meg a min-
dennapi biztonságos szennyvízel-
vezetést, mondta el a Gasparich
utcai munkálatokról Arnhoffer
András, a kivitelezõ cég, a Zalavíz
Zrt. elnök-vezérigazgatója. Mint
fogalmazott, fontos lépés történik
itt abban a tekintetben, hogy szét-
választják a szennyvíz- és a csa-
padékvíz-elvezetést. A dombokról
lezúduló vizet meg kell fogniuk a
belváros tehermentesítése érde-
kében. Ehhez az egész városra
vonatkozóan készítettek egy in-
tegrált csapadékvíz-gazdálkodási
koncepciót, amely egy következõ,
az önkormányzat által benyújtott
pályázat alapját képezi. 

KORSZERÛ SZENNYVÍZELVEZETÉS
BERUHÁZÁS A GASPARICH MÁRK UTCÁBAN

A Gasparich Márk utca 11–25. számú társasházak között új
szennyvízcsatornát építenek ki. A terület egyik helyszíne a Zala-
egerszeg közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhá-
lózatok hatékonyságnövelõ fejlesztése projektnek.

Makovecz Tamás, Balaicz Zoltán és Arnhoffer András

A médiumok képviselõit dr. Fo-
dor Csaba  és Góra Balázs a szer-
vezetek elnökei köszöntötték az
Ady úti székházban március 15-e
elõestéjén.

Fodor Csaba elöljáróban el-
mondta: megbecsülés és tisztelet
illeti a sajtó munkatársainak tevé-
kenységét. Nincsenek könnyû
helyzetben, mert nem szerencsés,
ha azon kell gondolkodniuk, me-
lyek az igazodási pontok. A NER
közeli sajtóorgánumok azt írják,
amit szabad, pedig arról kellene
szólnia a médiumoknak, ami a köz-
véleményt foglalkoztatja. Az ellen-
zéki párt szerint a kérdésekre való-
di válaszokat kellene adni, akkor is,
ha néha kedvezõtlen a kialakuló
kép. Egyetlen korlát lehet csak az
újságíró elõtt, mások becsületét
nem lehet megsérteni.

Elhangzott: a helyi sajtóval jó az
együttmûködésük, korrekten tudó-
sítanak az ellenzéki eseményekrõl. 

Több évtizedes hagyomány, hogy az MSZP megyei és városi
szervezete meghívja a sajtó munkatársait a magyar szabad sajtó
napja alkalmából.

SAJTÓNAP AZ MSZP-NÉL

www.zalamedia.hu
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A rendszerváltozás után, ami-
kor minden állami céget privatizál-
tak, a ruhagyár sem kerülhette el a
sorsát. A belföldi kereskedelemben
is folyt a privatizáció, a nagy keres-
kedelmi cégek szétestek és a gyár
azzal a problémával találta szem-
be magát néhány év alatt, hogy
nem volt belföldön nagykereskedõ,
aki piacra vitte volna a termékeket.
Mazzag Gábor így folytatta:

– 1990-ben több külföldi tõke –
osztrák, svéd, francia, olasz svájci
– bevonásával alakult részvénytár-
sasággá a ZA-KO, és 1996-ban ke-
rült többségi osztrák tulajdonba. A
probléma már 1993-ban, az Öböl-

háború idején elkezdõdött, amikor
a világgazdaságban megindult a
recesszió. Azok a cégek, melyek
erõsen függtek a külföldi el-
adásokról nagyon megérezték ezt,
különösen ott, ahol bérmunkában
dolgoztak. 1997-ben, amikor el-
ment tõlünk egy nagy amerikai ve-
võ, aki ráadásul megfizette a ter-
mékek árát is, megkezdõdött a
gyár mélyrepülése. 1999-ben még
nullszaldós a gyár, 2000-ben már
több mint 150 milliós a vesztesége,
amely 2001-ben már meghaladja a
700 milliót.

– Amikor a cég a 150 milliós
veszteséget elérte, már csak radi-

kális módszerekkel lehetett volna
kezelni a problémát: vagyonérté-
kesítéssel, létszámleépítéssel. A
helyzet azért volt nonszensz, mert
ezt viszont nem lehetett már meg-
csinálni, mert nem volt rá anyagi
fedezet. Nem lehet ingatlant érté-
kesíteni úgy, hogy közben hitelt
vesz fel a cég. Eszközt sem lehet
éppen ezért eladni. Nincs pénz
karcsúsításra sem. Nem tudják fi-
nanszírozni a termelést, romlanak
a tárgyalási pozíciók, a partnerek
nyomják lefelé az árakat – fogal-
mazott a felszámoló.

A ZA-KO Rt. 2002-ben csõd-
helyzetbe került, és olyan jellegû
tõkeinjekcióra nem volt már lehetõ-
ség, ami a hatalmas pénzügyi
hiányt kompenzálta volna. A cégbí-
róság december 20-ával kimondta
a cég felszámolását. Az ezt meg-
elõzõ hónapok történéséhez tarto-
zik, hogy a polgármesteri hivatal

inkasszót nyújtott be, mert több-
szöri halasztás után sem fizették ki
az iparûzési adót. Aztán a HVB
Bank felmondta a hitelszerzõdést,
december közepén pedig a CIB
Bank mondta fel. A CIB-szerzõdés-
bõl eredõen árverésen értéke-
sítette a jelzáloggal biztosított ZA-
KO-ingatlanokat. (E lépés miatt ak-
koriban a CIB Bank elõtt tünteté-
sek is zajlottak – a szerk.)

4 Krónika

(Folytatás az 1. oldalról.)
A bezárás megütközést, csaló-

dást és aggódást váltott ki a zala-
egerszegiek körében. 2008-ban a
terület egyik részén – az irodaépü-
let lebontása után – megépült a Lidl
áruház, és sokáig úgy nézett ki,
hogy OBI is épül a gyár helyén, de
ez végül nem valósult meg. Ezt kö-
vetõen több tulajdonosváltás is volt,
ám sokáig nem történt semmi vál-
tozás a helyszínen. Ám végül idén
elkezdõdhetett a beruházás, mely
közel 6 milliárd forintos fejlesztést
jelent a tulajdonosok részérõl. Ez-
zel egy 29 éves probléma oldódik
meg – tette hozzá a polgármester.

A tulajdonosok nevében Hor-
váth Zoltán elárulta: eleinte egy
egyszerû befektetésnek szánták az
épület megvásárlását, és nem gon-
doltak arra, hogy megtartsák a volt
gyárépületet. De arról tájékoztatták
õket, hogy ez a város ikonikus épü-
lete, aminek lelke van. Ezért úgy
határoztak, hogy az eredetihez ha-
sonló állapotban újítják fel. Élhetõ
környezetet szeretnének, új funk-
cióval, mégpedig egy „zöldenergi-
ás” beruházás keretében. Minimá-
lis változtatás, maximális értékte-
remtés és -megõrzés; ez a céljuk –
fogalmazott a tulajdonos. Remélik,
hogy a felújítást követõen a követ-

kezõ évtizedekben is egy ikonikus
épülete marad a városnak a volt ru-
hagyár.

Horváth Zoltán lapunk érdeklõ-
désére elmondta: az épületet be-
lülrõl megerõsítik, de az eredeti
szerkezete megmarad. Teljesen új
nyílászárókat építenek be a mos-
tani követelményeknek megfele-
lõen, ám a régi ablakok stílusához
hasonló üvegtáblákat helyeznek
be. A homlokzat eredeti téglabur-
kolatát szintén megtartják; ahol
kell, javítják, kiegészítik hasonló
anyaggal és színnel. Dizájnként
megmarad az elbontott irodaépü-
let máig látható „lenyomata” is. Új-

donságként pedig napelem kerül a
tetõre.

A tulajdonosok szeretnék meg-
õrizni a volt ruhagyár egyedülálló
megjelenését, vagyis az épület jel-
legzetes indusztriális stílusjegyeit.
A beruházás részeként az emeleti
szinteken két ütemben mintegy
110 loftlakást alakítanak ki, mo-
dern gépészeti rendszerrel. A tu-
lajdonosok az épület közvetlen
környezetét szintén megújítják:
egy ligetes, zöldterület jön létre a
lakópark körül, valamint további
kereskedelmi egységek is létesül-
nek. Várhatón két év múlva ké-
szülnek el a lakások.

A ruhagyár épülete 2013-ban... ...bontás alatt 2023-ban.

Sajtótájékoztató a helyszínen.

Göncz Árpád köztársasági elnök látogatása a ’90-es években.

MÉG TÖBB FOTÓ:
A www.zalamedia.hu
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MEGÚJUL A VOLT RUHAGYÁR: LOFTLAKÁSOK ÉPÜLNEK
INDUSZTRIÁLIS ÉPÜLET, ZÖLD LIGETTEL

BONTJÁK
A RUHAGYÁRAT
ZalaEgerszeG – 2004. december 7.

Húsz napon belül befejezõdik
a bontása a ruhagyár volt irodai
épületszárnyának. A hátsó, ipa-
ri létesítmények bontására csak
akkor kerül sor, ha találnak
olyan befektetõt, akivel meg
tudnak egyezni, vagy kínálkozik
olyan lehetõség, amire érde-
mes hasznosítani. A döntés
majd akkor születik meg –
tájékoztatta lapunkat a terület
új tulajdonosa, a Zala-World
Kft. ügyvezetõje, Nagy Gábor.

A ZA-KO Rt. irodaépülete már
romokban hever, szállítják a tör-
meléket, aztán megkezdõdik  a te-
rület rekultiválása.

– Még nincsenek konkrét
tervek erre a területre, de a rende-
zési terv szerint több minden is
épülhet ezen a helyen, a társashá-
zaktól a kereskedelmi egységekig.
Minden a fizetõképes befektetõn
múlik, folyamatosak a tárgyalások.

Nagy Gábor hozzáteszi: a terü-
let nagysága 43 ezer négyzetmé-
ter és szép fokozatosan beépül
majd. Még nem eldöntött, hogy ki-
sebb üzletek, vagy egy nagyobb
kereskedelmi lánc kap helyet.

RIPORT A FELSZÁMOLÁS ALATT
A RUHAGYÁR TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA (ZALAEGERSZEG –2004. NOVEMBER)
A Zalaegerszegi Ruhagyár, melynek telephelyeivel együtt még

a nyolcvanas évek elején közel 3 ezer 500 dolgozója volt, 2004 év
végén felszámolás alá került. Hosszú vajúdás elõzte meg a gyár
bezárását. A már szinte üres üzemben az akkori gazdasági igaz-
gatóval, Mazzag Gáborral és a felszámolóbiztossal dr. Szabó An-
tallal beszélgettünk a miértrõl és a hogyanról. 

Az oldalt összeállította: Vadas ZsuzsaÚj városrész születik.



– pet –

A részletekrõl sajtótájékoztatón
számolt be a társulat. Szûcs István
igazgató elmondta: Veres András
dramaturg-rendezõ állította szín-
padra a darabot, mely eredetileg
egy cigány népmese volt. Az elõ-
adás szólójáték; Szolnok Ágnes,
mint mesélõ kelti életre a történet
figuráit. Õt Keller Dániel Máté kí-
séri hegedûn. A zenék a történet-
hez íródtak, Takács Dániel zene-
szerzõ jóvoltából.

Veres András – aki már nem
elõször dolgozik együtt a zala-
egerszegi bábszínház csapatával
- hozzátette: egy népmese átiratát
láthatja a közönség, mely egyúttal
egy Zsiga nevû kisfiú fejlõdéstörté-
nete is. A rendezõ szerint érdemes
a népmesékbõl merítkezni, mert
bölcsesség, sõt amolyan „sûrített

tapasztalat” található bennük. Ez-
által idõrõl idõre saját kultúránkra,
vagy annak egy szeletére is rácso-
dálkozhatunk. A népmûvészet fo-
lyamatos változásban van, mert
minden korosztály átszûri azt ma-
gának. A bábszínháznak ezért az
a feladata, hogy tiszteletben tart-
sa, de tovább is gondolja a népi
kultúrát. Skanzenszerûen ugyanis
már nem lehet bemutatni a mai

gyerekeknek. Fontos, hogy saját
világukra, életkörülményeikre for-
dítsák le az egyes szimbólumokat.
A mostani mesében például a sze-
génységet egy üres bevásárlóko-
csi szimbolizálja.

Veres András megjegyezte: „a
volt egyszer egy szegény ember”
felütést szintén érdemes elõvenni.
Nem árt, ha a gyerekek találkoznak
ilyen élethelyzetekkel. Zsiga a peri-
fériáról jut el addig, hogy õ lesz
Aranyország királya. A történetben
tehát nemcsak a nehéz életút, a ka-
landos felnövés, hanem a remény
és a pozitív végkifejlet is benne

van. Nem szociodráma, hanem
tündérmese kerül a gyerekek elé.

Hogy az elõadás miért egysze-
replõs szólójáték? Mert a tradicio-
nális bábszínházban a mesélõ te-
remti meg az univerzumot; a jót és
a rosszat egyaránt – tette hozzá a
rendezõ. A Tündérkeresztanya te-
hát a mesélés alapvetésébõl indul
ki. A színpadon viszont a hagyomá-
nyos bábszínház és a kortárs kép-
zõmûvészet keveredik, Virág Vivien
látványtervezõnek köszönhetõen.

Utóbbi szakember – aki szintén
vendégmûvészként vesz részt a
társulat munkájában – elárulta:

egy rituális szálat rejtett el a dísz-
letekben, de a mai világgal har-
monizáló elemeket is belecsem-
pészett a látványba. Érdekesség,
hogy a felnövõ, fejlõdõ Zsiga a né-
zõk számára is egyre nagyobbá
válik a színpadon. A bábot ugyan-
is mindig szétszedik, majd na-
gyobb darabban rakják össze; fo-
lyamatosan darabjaira hullik, hogy
aztán újra felépülve egyre erõseb-
ben, bölcsebben menjen tovább.

Az úton persze nincs egyedül,
mert Tündérkeresztanya pártfogá-
sába veszi. Végül megtalálja he-
lyét a világban, és igaz társra is lel.
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Ennek értelmében a bagodi la-
kosok, a község iskolájába és óvo-
dájába járó gyerekek ingyenesen
látogathatják a múzeum állandó
és idõszaki kiállításait, valamint a
Mártirok úti kommunizmus áldoza-
tainak emlékhelyét. Mint Sipos Fe-
renc fogalmazott, az Elõdeink éle-
te címû állandó kiállításra két alka-
lommal tárlatvezetést is biztosít az
intézmény. A belépéshez a bagodi
lakhely igazolása szükséges, a lá-
togatási díjat egy projekt kereté-
ben az önkormányzat fizeti. A ked-
vezmény várhatóan október vé-
géig tart.

Dr. Kostyál László a község és
az intézmény kapcsolatáról szólt.
Felidézte, hogy 2019-ben Béres

Katalin történész-fõmuzeológus
volt a szerzõje a Bagod – egy Za-
la menti falu évszázadai címû ki-
adványnak, 2020 nyarán pedig
közösségi régészet jegyében
ásatásokat folytattak a Göcseji
Múzeum régészei önkéntesek
részvételével Bagod határában,
ahol római kori nyomokra és érté-
kes leletekre bukkantak. Mint el-
hangzott, lényegesen több em-
bert vonzottak az ásatások, mint
gondolták.

A polgármester hozzátette: lét-
rehoztak egy ókori római szabad-
téri pihenõhelyet, melynek ünne-
pélyes avatásán jelen volt a köz-
ség németországi testvérvárosá-
nak delegációja is.

EGYÜTTMÛKÖDÉS
BAGOD ÉS A GÖCSEJI MÚZEUM KÖZÖTT

Sipos Ferenc és dr. Kostyál László

Nagyon régi és kiváló munkakapcsolat van Bagod község ön-
kormányzata és a Göcseji Múzeum között. Ennek részleteirõl be-
szélt Sipos Ferenc polgármester és dr. Kostyál László múzeum-
igazgató, amikor a sajtó nyilvánossága elõtt együttmûködési
megállapodást írt alá.

Közös programsorozatot in-
dít a Tourinform-iroda és a Za-
lai Teker(g)õk Kerékpáros Sport
és Túra Egyesület. A négy kü-
lönleges túrából álló esemény a
Napvándor nevet kapta, mert a
Nap éves égi vándorútjához
kapcsolódik a kezdeményezés.

– pet –

Tuboly Andrea, a Tourinform-
iroda vezetõje lapunknak elmond-
ta: az elsõ túrát március 21-ére, a
tavaszi napéjegyenlõség és a csil-
lagászati tavasz elsõ napjára ter-
vezik, mégpedig a Gébárti-tóhoz.

– A belvárosból, a Kazinczy tér-
rõl indul a kirándulás. A Gébárti úti
megállóig helyi járattal utazunk, in-
nen elsétálunk a tóig, melynek ke-
leti partján, a tanösvényen kialakí-
tott pihenõhelynél várjuk be az al-
konyatot. Újhold idején köszöntjük
a csillagászati tavaszt. Ezt köve-
tõen gyalog indulunk vissza a bel-

városba a Zala folyó mentén, a töl-
tésen – avatott be a részletekbe
az irodavezetõ.

Az elsõ táv 5,5 kilométer hosz-
szú, melyet Szabó Balázs, a Zalai
Teker(g)õk Kerékpáros Sport és

Túra Egyesület elnöke, bronzfoko-
zatú gyalogos, kerékpáros túrave-
zetõ irányít.

A Nap égi útját követve hason-
ló kirándulásokra kerül sor nyár
közepén, vagyis június 21-én (ek-

kor az Alsóerdõre mennek az ér-
deklõdõk), továbbá szeptember
23-án, amikor „Õszi csillaglesõ”
címmel a Horhosok útján vonul a
csapat. A programsorozat kará-
csonyvárással zárul december
21-én, mégpedig a Karácsony-he-
gyen.

– A túrasorozat nem elõzmé-
nyek nélküli – folytatta Tuboly
Andrea. – 2022 decemberében a
Tourinform-iroda és a Zalai Teker-
gõ(k) már várta egy hasonló rend-
hagyó programmal az érdeklõdõ-
ket. Akkor Tél Varázsa Túra cím-
mel, a téli napforduló napján, egy
esti sétán vehettek részt a csatla-
kozók. A rendezvényen régi ha-
gyományokat felidézve, szertüzet
gyújtva hívogattuk a fényt, vártuk
karácsony ünnepét. A program si-
kere adta az ötletet, hogy egy
egész éven át tartó programsoro-
zattá bõvítsük a kezdeményezést.

Aki szeretne Egerszegi Nap-
vándor lenni, és az év során négy
nevezetes kirándulóhelyet felke-
resni, az a Tourinform-irodában
válthatja ki a Napvándor útlevelet.
Aki az összes túrán részt vesz, és
lepecsételteti az „úti okmányát”, év
végén egy Napvándor-jelvénnyel
gazdagodik. 

LEGYÉL TE IS NAPVÁNDOR!
A NAP ÉGI ÚTJÁT KÖVETI A TÚRASOROZAT

Tuboly Andrea és Szabó Balázs

A húsvét szimbólumai kerül-
tek a polgármesteri hivatal aulá-
jába a Göcseji Múzeum munka-
társainak jóvoltából. A Hónap
mûtárgya sorozat keretében ez-
úttal képeslapokat és szentké-
peket állítottak ki a vitrinbe.

– pet –

A mini tablókiállítás a 20. szá-
zad elejétõl egészen napjainkig
mutat be egy-egy jellegzetes ké-
peslapot. Kiss Nóra, a múzeum et-
nográfusa külön szólt egy 1930-as
évekbõl származó képeslapról,
melyen szinte minden jellegzetes
szimbólum (bárány, zöldág, barka)
látható. Ráadásul ekkoriban jelen-
tek meg a népies tematikájú ábrá-
zolások, melyre szintén jó példa
ez a korabeli lap.

A képeslapokon sokszor megfi-
gyelhetõ, hogy népviseletbe öltö-
zött fiúk bárányt legeltetnek, vagy
a lányokat locsolják. De találkoz-
hatunk a tavaszi zöldághordás ré-
gi szokásával is a grafikákon. Ez a

természet megújulásának szimbó-
luma, a bárány pedig a szelídségé
és a gyõztes Krisztusé. Természe-
tesen ha húsvétról van szó, nem
maradhat el a tojás sem, ami
gyakran a leghangsúlyosabb elem
a grafikákon, vagy a fotók alapján
készült, újabb kori, modern képes-
lapokon. Ez nemcsak a világot, a

termékenységet, hanem Krisztus
sírból való feltámadását is szimbo-
lizálja. A nyúl pedig szintén a ter-
mékenység és a tavasz jelképe,
és német hatásra terjedt el a hazai
ünnepi szokásokban.

A néprajzos szerint helyesebb,
ha azt mondjuk, hogy a nyúl hozza,
és nem pedig tojja a húsvéti tojást. 

MINIKIÁLLÍTÁS A VÁROSHÁZÁN
A HÚSVÉT JELKÉPEI A VITRINBEN

Kiss Nóra és Dömötör Andrea

A nemzeti ünnephez kapcso-
lódóan több kulturális intéz-
mény is színes programokkal
várta a fiatalabb korosztályt
március 15-én, illetve az azt kö-
vetõ napokban.

– pet –

A Göcseji Múzeum az ünnep al-
kalmából Ki a vitéz, ha én nem?
címmel rendezett egész napos
családi programot. Március 15-én
délelõtt tárlatvezetésekkel várták
az érdeklõdõket, melynek kereté-
ben az Elõdeink élete címû kiállí-
tásban az 1848-49-es szabadság-
harc idején élt emberek múltjával
ismerkedhetett meg a közönség.
Többek között a korabeli haszná-
lati tárgyakat tekintették meg a lá-
togatók, de a 19. századi életmód-
ba, szokásokba is bepillantást
nyerhettek.

A kisebb gyerekek a játékos
múzeumi napon huszárcsákót és
kokárdákat készíthettek, a na-
gyobbakat pedig játékos próbaté-
telekre várták. A kvízjátékon azt is
megtudhatták, hogyan hívták ré-

gen a huszárok ruházatá-
nak részeit, valamint
megismerkedhettek azok-
kal a zalai honvédekkel,
akik részt vettek a sza-
badságharcban. Korabeli
ruhákba öltözve fotóz-
kodni is lehetett, délután
pedig táncház várta a ki-
csiket.

Szintén a nemzeti ün-
nep alkalmából rendezte
meg hagyományos törté-
nelmi vetélkedõjét a
Keresztury VMK intéz-
ményegysége, az Apá-
czai Mûvelõdési Központ.
A „Kossuth katonája le-
szek” történelmi, honis-
mereti vetélkedõnek ezúttal a
VMK adott helyet március 17-én.
A megmérettetésen az általános
iskolák 7–8. osztályos diákjai, il-
letve az ennek a korosztálynak
megfelelõ 6. és 8. osztályos gim-
nazisták vehettek részt. A vetélke-
dõ célja, hogy a diákok ne csak a
történelemkönyvekben leírtak
alapján, hanem annál kicsit bõ-
vebben ismerjék meg a korszak

mindennapi életét és a forradalom
eseményeinek zalai vonatkozá-
sait. Mindezzel egy átfogóbb kép
alakul ki a fiatalokban e kiemelke-
dõ korszakról – tájékoztatták la-
punkat a szervezõk. A feladatok
játékos, szórakoztató jellegûek
voltak, és alapvetõen az általános
iskolában szerzett ismeretekre
építettek. A csapatok olyan fel-
adatokban mérhették össze tudá-

sukat, melyek a XIX. század köze-
pének történelméhez, kultúrtörté-
netéhez és az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc esemé-
nyeihez kapcsolódtak.

A zsûri tagjai Stárics Roland, a
Zrínyi Miklós Gimnázium tanára,
Ferge László õrnagy, a 20. Hadki-
egészítõ és Toborzó Iroda irodave-
zetõje és Kovács Bernadett köz-
mûvelõdési szakember voltak.

CSALÁDI NAP A MÚZEUMBAN, VETÉLKEDÕ A VMK-BAN
FORRADALMI ESEMÉNYEK ÉS 19. SZÁZADI ÉLETMÓD

NEM SZOCIODRÁMA, HANEM TÜNDÉRMESE
NÉPMESE ÉS KORTÁS MÛVÉSZET TALÁLKOZÁSA

Egy népmesei alapokból kiinduló, ám a mai gyerekeknek szóló
modern mesét mutat be március 18-tól a Griff Bábszínház. A
Tündérkeresztanya címû bábjáték az idei évad utolsó elõadása-
ként kerül a repertoárba.

Felvételünkön Szolnok Ágnes
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és 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 rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû gyermekek és rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akiknek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés biztosításának idõtartama:
2023. április 6.,11. (iskolai tavaszi szünet 2 munkanapja).

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének helyszíne: 

Zalaegerszegi Sportiskolai Általános Iskola. 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 12. 

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyom-
tatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe: 
2023. március 24 (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A 2022/2023. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának módja:
A tavaszi szünet idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfo-
gyasztására nincs lehetõség. A szülõ részére 11–12 óra között névre szólóan, elõre bedobozolva
kerül az étel kiadásra. 

Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan kérjük,
hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni, úgy azt feltétlenül
mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80/210-411) az étkezést megelõzõ nap 8.30-ig, hogy
ezzel elkerülhessük a közpénzek pazarlását! 

A bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra
vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idõtartama
alatti munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda esetleges zárva tartásáról az intézményekben kérhet
felvilágosítást!)

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 ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási
idõben terjesztheti elõ.

A beadásnál kérjük vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.

Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan
– szakorvosi igazolással alátámasztva igényelhetõ!

FELHÍVÁS
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,

HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ

GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2022/2023. TANÉV TAVASZI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA

VONATKOZÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy

Zalaegerszegen, a József Attila utcában, a Kovács
Károly Városépítõ Program keretében megvalósuló
burkolatfelújítási munkák végett az út teljes szaka-
szát, a Bajcsy-Zsilinszky tértõl a Zárda u. irányában

egyirányúsítják a 2023. március 9–2023. április 20.
közötti idõszakban. Ezen idõszak alatt az útszaka-
szon a gépjármûvek várakozása nem engedélye-
zett. 

Kérjük a közlekedõk szíves megértését
és türelmét!

Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatal

Mûszaki Osztály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Ön-

kormányzata nyilvános pályázati eljá-
rás keretében kívánja bérbe adni a He-
lyi Termelõi és Kézmûves Piac földszin-
ti, 142,78 m2 nagyságú vendéglátóegy-
ségét (bisztró és sütöde) a hozzá tarto-
zó helyiségekkel együtt. 

Pályázat beadásának határideje:
2023. április 12. (szerda) 10.00 óra

Helye: 
ZMJV Polgármesteri Hivatal
II. em. 212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a
www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon,
az önkormányzat hivatalos honlapján
megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Mûszaki Osztálya 212. irodájában.
A pályázati feltételek a hirdetmény teljes
szövegében találhatóak. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata nyilvános

pályázati eljárás keretében kívánja értékesíteni a Za-
laegerszeg, Mártírok útja 2., 1. emelet, 2. ajtó,
3175/A/3 hrsz-ú, 80 m2 nagyságú, lakás megnevezé-
sû belterületi ingatlant. 

Az ingatlan induló ára 39.728.000 Ft, a pályázati bizto-
síték 3.972.800 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vétel-
árba beszámításra kerül. A tulajdonjog-változás ingatlan-
nyilvántartásban történõ átvezetése a vevõ kötelezettsé-
ge és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
felmerülõ költségek és illetékek a vevõt terhelik.

További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szö-
vegében találhatók. 

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

Pályázat beadásának határideje:
2023. április 13. (csütörtök) 10.00 óra

Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja:személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a
www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények,
pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos hon-
lapján megtekinthetõ.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT

KÖTELEZÕ MEGTAKARÍTÁSSAL KOMBINÁLT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2023. március 23-án 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-

helyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2023. MÁRCIUS 31. PÉNTEK)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyil-

vántartásában (a továbbiakban: regisztrált élettársak), vagy egyedülálló személyek, és a pályázók
legalább egyike Zalaegerszegen lakóhellyel, vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, 
– a pályázat benyújtásakor a pályázók egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy olyan forgalomképes vagyonnal, amely önálló lakás-

hoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi kör-
nyezetükben jogos lakásigényüknek megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,

– vállalják és igazolják a kötelezõ megtakarítás rendelkezésre állását. 
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 1.000.000 Ft), valamint vállalják a ha-

vi kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 50.000 Ft),  
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget

vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt

határidõ lejártáig gondoskodnak.
A jogosultság megállapításához a feltételek együttes fennállása szükséges.
A külföldön elhelyezett megtakarítás esetén a pályázót terheli a szükséges dokumentumok hiteles fordí-
tásának biztosítása.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e cél-
ra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt,
zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osz-
tályának (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Cso-
portnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be, valamint letölthetõk a
www.zalaegerszeg.hu/palyazatok címrõl. 

A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FICSO Lakástakarékosság” feltün-
tetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2023-ban érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. I/17. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
523 17.782

A. III/29. 33 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
523  17.259

A. III/32. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
523  17.782 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT

EGYEDÜLÁLLÓK ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSÉT BIZTOSÍTÓ SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2023. március 23-án 9 órától 10 óráig a helyszínen. A szálláshelyekkel
kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. • 2023. MÁRCIUS 31. PÉNTEK)

Pályázatot nyújthat be az az egyedülálló (gyermekét egyedül nevelõ szülõ), aki az alábbi feltéte-
leknek együttesen megfelel:
– Zalaegerszegen lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a pályázat benyújtásakor nem töltötte be a 45. életévét,
– nem rendelkezik beköltözhetõ lakással vagy olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz ju-

tását biztosítaná, továbbá nincs önkormányzati lakásbérleti szerzõdése, illetve családi környezetében
jogos lakásigényének megfelelõ elhelyezése nem oldható meg,

– jövedelme megfelelõ fedezetet biztosít a szálláshasználati díjra és a szállással kapcsolatosan a szál-
lásadónak fizetendõ közmûdíjak költségére,

– életkörülményeiben a lakhatása átmeneti jellegû, legfeljebb öt évig tartó megoldásával jelentõs javu-
lás biztosítható.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2023-ban
érvényes

fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj

(Ft)

Szállással
kapcsolatos

külön
szolgáltatások

díja (Ft)

Összesen
Ft/hó

Átalszegett u. 23/A

B II/18. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
892 30.328 15.300 45.628 

A II/19. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
892  32.112 16.200 48.312 



7Sport

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–Ferencvárosi TC 1-0 (1-0)
• NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõ-

zés. Zalaegerszeg.

Zalakerámia ZTE KK–Atomerõmû SE
81-78 (26-21, 15-17, 14-30, 26-10)
• NB I A csoportos férfi bajnoki kosár-

labda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Móri SE–ZTE FC II
1-3 (1-1)

• NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõ-
zés. Mór.

Technoroll Teskánd KSE–
III. Ker TVE 0-3  (0-1)

• NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõ-
zés. Zalaegerszeg-Teskánd.

– Január elején kezdtük meg a
felkészülést a bajnokságra. Kez-
detben kettõ, késõbb heti három
tréninggel készültünk a folytatás-
ra. Szerettünk volna edzõmérkõ-
zéseket játszani, nem sikerült.  A
lányok ugyanis több labdarúgó-te-
remtornán szerepeltek, így nem si-
került gyakorló mérkõzéseket ját-
szani – hangoztatta Pergel And-
rea, a ZTE edzõje.

– A téli átigazolási idõszak-
ban változott a csapat játékos-
kerete? 

– Mindössze egy új labdarúgó
érkezett, Megyeri Boglárka. A játé-
kosnak nem volt csapata, könnyen
leigazoltuk. Nem tartottuk szüksé-
gesnek több labdarúgó érkezését,
mivel bízunk saját utánpótlásukban.
Közülük többen az õsz során már
be is mutatkoztak a felnõttek között. 

– Mit terveznek a tavaszi
idényre?

– Leültünk a lányokkal, közö-
sen megbeszéltük a tavaszi célo-

kat. Szeretnénk felkapaszkodni a
dobogóra. A Budaörs kiemelkedik
a mezõnybõl, pontveszteség nél-
kül vezetik a tabellát. Az elõttünk
álló Azul Verde SC, Csepel még
látótávolságban van, õket még
egy jó tavaszi szerepléssel meg-
elõzhetjük. Ha hátra pillantunk, ak-
kor az FC Nagykanizsát látjuk ma-
gunk mögött. A többi csapat lesza-
kadt az élcsoporttól. Mindent meg-
teszünk, hogy érmesek legyünk.
Igaz, amatõrök vagyunk, akad, aki
kéthetente jár edzésre. Nyilván el-
sõ a munka, a megélhetés utána
jön a foci. Amikor itt vannak az
edzéseken, a lányok becsülettel
dolgoznak, így bizakodom, hogy
meg lehet a bajnokság végére az
érem.

– Az energiaválság mennyire
zavarta a felkészülést?

– A felkészülés kezdete óta
szabadban gyakoroltunk, igaz, vil-
lanyfénynél. Edzésünk nem ma-
radt el, biztosítottak voltak a felté-
telek.

A hétvégén a nõknél is folytatódott a bajnokság a labdarúgó
NB II-ben. Zalaegerszeget már hosszú évek óta a ZTE FC csapata
képviseli.  A zalaiak az élmezõnybõl rajtoltak, a tavaszi nyitányon
biztosan verték az utolsó helyezett LBW Nyúl SC csapatát.

DOBOGÓN VÉGEZNE A ZTE FC NÕI CSAPATA

– A csapatnál a játékoskeret ki-
alakítása során figyelembe kellett
venni a kialakult gazdasági hely-
zetet – hangoztatta Tóth László, a
ZTE NKK ügyvezetõje. – Ennek
fényében a középmezõnyben való
végzést reálisnak tartom.  A szak-
mai oldal mellett fontos volt, hogy
megfeleljünk a gazdasági realitá-
soknak is. Visszatekintve a baj-
nokságra, úgy érzem, sikerült.

– A fiatal csapat számára a
rájátszásnak nem volt realitása.

– Ha úgy hozta volna a sors,
szerettük volna odakerülni, de a
tavaly óta tovább fiatalodott csa-
pattól a középmezõny is dicsére-
tes teljesítmény.

– Azzal, hogy a ZTE NKK nem
került be a rájátszásba, egy na-
gyon hosszú szünet kezdõdik
számára, mivel a következõ
idény õsszel kezdõdik. Sikerül-
het addig egyben tartani a
játékoskeretet?

– Továbbra is legfontosabb,

egyensúlyban tartani a csapat költ-
ségvetését, hogy a pénzügyi hely-
zetünk stabil legyen. Természete-
sen szeretnénk együtt tartani a
játékoskeretet. Nem az álmok re-
ményében. A következõ idényben
szeretnénk elõbbre lépni. de még
mindig nem a feljutás lenne a cél,
hanem az idei évet meghaladjuk. 

– Már többször említette a
klub gazdasági helyzetét, a for-
rások csökkennek. Az önkor-
mányzat segíti anyagilag a ZTE
NKK-t?

– Kapunk anyagi támogatást a
helyi testülettõl. A jelen gazdasági
helyzet szoros gazdálkodásra
késztet minket. Figyelnünk kell
mennyit és mire költünk, ez a jövõ-
ben sem lesz másképp.

– Akkor igazolásra nem na-
gyon gondolhatnak a feszes
gazdálkodás miatt. Cél, hogy to-
vább izmosodjon a csapat az
NB I B csoportjában.

– A megállapítás tökéletes. Cé-

lunk, hogy fiatal játékosaink na-
gyobb tudásra tegyenek szert, fej-
lõdésük felgyorsuljon. 

– Az idei bajnokságban a má-
sodosztályt takarékossági
okokra hivatkozva feldarabolta
a szövetség. Marad az új forma
a következõ idényre is, vagy
visszaáll a régi rend?

– Errõl még nem kaptunk tájé-
koztatást. Bármilyen lesz a ver-
senykiírás, mi az adott a formáció-
ban igyekszünk jól szerepelni.

TELJESÍTETTÉK AZ ELVÁRÁST
A KÖZÉPMEZÕNYBEN VÉGZETT A ZTE NKK KOSÁRLABDACSAPATA
Befejezõdött a nõi kosárlabda-bajnokság a ZTE NKK számára.

Az NB I amatõr Fehér-csoportban a középmezõnyben végzett a
csapat. A zalaiak hosszú ideig kacérkodtak a rájátszással, ehhez
a csoport elsõ két helyén kellett volna végezni, de végül nem si-
került. Összeségében a tavalyi idény után tovább fiatalodó gárdá-
tól reálisnak mondható a középmezõny. 

NASTE BAU A DZSÚDÓSOK MELLETT
Évek óta fejlõdést mutat a Zalaegerszegi Judo SE. A me-

gyeszékhelyi egyesület már a sportág regionális központjá-
vá is vált, és korosztályos válogatott sportolókkal is rendel-
kezik. Az élet több területén, igy a sportban is, pénz kell az
elõrelépéshez.

A ZJSE kötelékében 50 sportoló versenyez rendszeresen, hár-
man már bekerültek a korosztályos válogatottba is. A magasabb
szintû versenyeztetés nagyobb terhet ró a klubra. A Zalaegersze-
gi Judo SE számára a legjobbkor jött a Naste Bau Kft. anyagi tá-
mogatása. A cég két éven át segíti anyagilag a klub munkáját. A
pénzügyi segítség nagyban hozzájárul a fiatal dzsúdósok verse-
nyeztetéséhez.

A támogatói szerzõdést Kovács Dezsõ, a Naste Bau Kft. ügy-
vezetõje és Varga Zoltán elnök írta alá. Az eseményen jelen volt
ifj. Nagysolymosi Sándor, a klub vezetõedzõje és Vizlendvai Lász-
ló társadalmi elnök is.

– Muszil Ágnes, a felnõttek kö-
zött harmadik lett 800 méteren.
Röszler Dóra bronzérmet szerzett
– korosztályában – 60 méteres
gátfutásban.  A jól szereplõ sporto-
lóink mellett értékes pontszerzõ
helyeken végeztek versenyzõink –
összegzett Bella Attila, a Zala-
szám ZAC ügyvezetõje. – A csa-
patversenyek során is több pont-
szerzõ helyet szereztünk. Sporto-

lóink teljesítményével elégedettek
vagyunk. Az energiaválság miatt
nehézkesen indult a felkészülé-
sünk, de a Városi Sportcentrum-
ban található futófolyosón az
edzésidõt sikerült úgy beoszta-
nunk, hogy mindenki jól felkészül-
hetett a fedett pályás szezonra.  

– A klub eredményeit figyelve
az utánpótláskorú atléták érték
el a figyelemre méltó eredmé-
nyeket. A klub lehetõségei leg-
inkább erre adottak? 

– Mondhatnám igen. Utánpót-
lás-nevelõ klub vagyunk. Atlétáink
a középiskolát befejezve rendre
más városokban tanulnak tovább.
Vannak sportolóink, például Muszil
Ágnes, aki gyakran hazajár és
Góczán Istvánnal, megszokott
edzõjével készül. Akadnak sporto-
lóink ketten, akik Gyõrben gyako-
rolnak. Sajnos az is elõfordult,
hogy nem tudtunk versenyzõink-
nek más városban pályát bérelni.
A sportolóink közül, aki Pesten ta-
nul tovább, az elszakad a sportág-
tól, ott a legnehezebb pályát bérel-
ni. A felsorolt esetek miatt egyér-
telmûen az utánpótlás-nevelés
marad számunkra. A költségveté-
sünk is erre elegendõ. Annak örü-
lök, hogy azért vannak példaké-
peink Muszil Ágnes, Nagy Pálma,
Röszler Dóra, akik mutatják, hogy
kitartó, szívós munkával lehet
eredményt elérni. Az idõsebb kor-
osztály számára pedig példa lehet
Góczánné Tóth Zsuzsa, aki bizo-
nyítja, hogy hatvanon túl is lehet
versenyezni a szenioroknál. 

– A fiataloknak, akik elkerül-
nek a klubtól áldozatot kellene
vállalniuk az atlétikáért. Keve-
sen teszik meg?

– Sajnos, egyre kevesebben
vállalják fel a tanulás mellett a ver-
senyszerû atlétikát. Ellenpélda-
ként Muszil Ágnest említeném, aki
szereti sportágát, és áldozatot is
vállal érte. Pécsen nem akarták
beengedni edzeni, csak akkor, ha
oda igazol. Nem tette, aztán 300
méteres pályán edzett, mára talán

rendezõdnek a dologok. Mellette õ
ragaszkodik itteni edzõjéhez,
Góczán Istvánhoz, akivel eddig
készült, és vele érte el a sikereket. 

– Jön a szabadtéri szezon,
Mit várnak ott versenyzõiktõl?

–  A szabadtéri szezon a mezei
versenyekkel indul. Utána követ-
keznek a diákolimpiák. Itt az álta-
lános és középiskolásaink verse-
nyeznek.  Jön elsõ szabadtéri ver-
senyünk. Ezután a legkisebbek-
nek, a 10–12 éves korosztálynak
egy megmérettetés. Klubunk ren-
dezi a harmadik korcsoportos di-
ákolimpia országos döntõjét,
egyéniben és csapatban egyaránt.
Szintén Egerszegen kerül meg-
rendezésre az országos vidékbaj-
nokság. Évek óta mi rendezzük: KI
a leggyorsabb, ki a legkitartóbb at-
léta? – idén sem lesz másképp.
Jönnek a korosztályos országos
viadalok. A folytatásban a korosz-
tályos világversenyek, nagyon bi-
zakodom, hogy a magyar csapat-
ban lesz Zalaszám ZAC-os sporto-
ló.  Magyarországon lesz a felnõtt
atlétikai világbajnokság, amelyen
a versenyt segítõ klubként szeret-
nénk részt venni.

– Szakmai szempontból kitõl
várnak jó szereplést, akik a fe-
dett pályán is jól teljesítettek?

– Igen. Nagy Pálma, Muszil Ág-
nes, Röszler Dóra. A váltóinktól is
jó szereplést várok. Úgy néz ki,
több váltót is össze tudunk állítani,
a fiúknál, a lányoknál, amely jó
eredményre lehet képes. Az évek
során kialakult egy jó dobó korosz-
tályos csapatunk a klubnál, tõlük is
jó eredményeket várunk, titkon
éremben is reménykedünk.

ELÉGEDETTEK A FEDETT PÁLYÁS SZEZONNAL
SZABADTÉREN IS JÓL TELJESÍTENE A ZALASZÁM ZAC
Befejezõdött a fedett pályás atlétikai szezon. A Zalaszám ZAC

sportolói fõleg az utánpótlásvonalon jeleskedtek a szezon során. 

DEMJÉN ÉS MOCSI
MARCO ROSSI KERETÉBEN

A magyar labdarúgó-válogatott
is elkezdi tavaszi menetelését. 

Marco Rossi, a válogatott szövet-
ségi kapitánya kijelölte játékoskere-
tét, amelyben helyet kapott Demjén
Patrik, a ZTE kapusa és Mocsi Atti-
la, a zalai klub védõje. Demjén elõ-
ször kapott meghívót a szövetségi
kapitánytól. Mocsi már volt tagja a
keretnek. A magyar csapat elõször
felkészülési mérkõzést játszik Észt-
országgal, majd Eb-selejtezõ kere-
tében Bulgáriát fogadja.

MÁTÉFFY HETEDIK
Az olaszországi Lignanó-

ban szerepelt Mátéffy Gábor, a
Zalaegerszegi Judo SE spor-
tolója, a junior Európa-kupán.

Elsõ éves juniorként jól helyt
állta a 73 kilósok versenyében,
ahol 47-en indultak. A tehetséges
sportoló három gyõztes mérkõ-
zéssel nyitott. A legjobb nyolc kö-
zött vereséget szenvedett a ma-
gyar Pokk Armandtól, a vigasz-
ágon egy cseh sportolótól kapott
ki, végül a hetedik helyen zárt.



8 Közérdekû

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: B/2020/000020

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

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

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2023. március 29. szerda, március 30. csütörtök,

március 31. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2023. május 5., augusztus 4., november 3.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. december 1-tõl 2023. március 31-ig

kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2023. MÁRCIUS 21.

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

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

„Fotókkal illusztrált kiadvá-
nyunk újabb lenyomata a 2014-
ben útnak indított városépítõ és
városfejlesztõ munkának. Színes
összeállításunk segítségével min-
denki felidézheti, mi mindenre for-
dítottak gondot a Zalaegerszegen,
illetve Zalaegerszegért tevékeny-
kedõk, miként épült, mi mindennel
gazdagodott a zalai megye-
székhely... Hiszünk abban, hogy a
lokálpatrióta öntudat, a közös gon-
dolkodás ezután is támaszunk
lesz, és együtt, türelemmel, meg-
értéssel túljutunk a bajokon, gon-
dokon.”

. . .
2022. február 24-én háború tört

ki a szomszédunkban,
Oroszország megtámad-
ta Ukrajnát, az agresszió
a mai napig érezteti hatá-
sát Európában az élet
minden területén. Zala-
egerszegnek Ukrajnában
két testvérvárosa van.
Herszonnal 1962-ben,
Beregszásszal 2007-ben
alakított kapcsolatot Zala-
egerszeg. Így a kiadvány
elsõ része a háborúról, a
menekültek elhelyezésé-
rõl és az adományok
gyûjtésérõl szól. 

Az energiaválság érin-
tette Zalaegerszeget is,
számos intézkedés szüle-
tett ennek enyhítésére. A
rászorulóknak gázár tá-
mogatási és villamosener-
giaár-támogatási progra-
mot dolgozott ki, az ön-
kormányzat. Részletes
képet kapnak az olvasók
a gazdaságfejlesztésrõl,
a munkahelyteremtésrõl.

Az elmúlt nyolc évben több tízmil-
liárd forint értékben valósultak
meg beruházások és 4400 új mun-
kahely jött létre. 

A kormány Modern Városok
Programja keretében a múlt évben
megnyílt az új uszoda, tanuszoda
és városi strand, megépült az Al-
sóerdei Sport- és Élménypark, zaj-
lik a búslakpusztai sportlõtér mo-
dernizálása. Mintegy 2 milliárd fo-
rintból teljesen megújult a Göcseji
Múzeum épülete és elkészült a
Mindszentyneum. Az intézmény
földszintjén található a Múzeum
kávézó. A szintén felújított Mária
Magdolna-plébániatemplom új or-
gonával gazdagodott. Megújult a

volt KISZÖV-székház. Az épület
Korona Szalonként városi kulturá-
lis és közösségi célú épületként
mûködik tovább. Elkészült a Vá-
sárcsarnok mellett a Göcsej Tu-
dásközpont – Zalaegerszegi Helyi
Termék Piac, valamint az elmúlt
években folyamatosan újul meg a
Gébárti-tó és környezete.

Utak, járdák, parkolók és kerék-
párutak fejlesztése külön fejezet.
Zalaegerszegen összesen 869 út
és járda van. A városi úthálózat
teljes hossza 520 kilométer, a jár-
dáké 225 kilométer, míg a Magyar
Közút kezelésében további 78 ki-
lométer útszakasz van. Az olvasó
részletes tájékoztatást kap, mely
útszakaszok újultak meg, hol jöt-
tek létre kerékpárutak és hol tör-
téntek közmûfelújítások Zalaeger-
szegen.

Kiemelten fontos té-
maként kezeli az ön-
kormányzat a klímavé-
delmet, a környezetvé-
delmet. 2019-ben
nagyszabású faültetési
programot hirdetett a
város. Ennek jegyében
2024-ig 5 ezer új fát ül-
tetnek, azonban az
eredeti cél gyorsan
megvalósult, már most
több mint 9 ezer fánál
tartanak. 

Szó van még a kiad-
ványban az oktatási,
nevelési intézmények
fejlesztésérõl, az idõ-
sekrõl való gondosko-
dásról, közösségi
programjaikról. Továb-
bá sportról, kultúráról,
turizmusról, városi ren-
dezvényekrõl, évfordu-
lókról, díjakról, kitünte-
tésekrõl, elismerések-
rõl és a jótékonysági
összefogásokról.

Megjelent és valamennyi egerszegi család postaládájában
megtalálja a 2022-ben történteket összefoglaló kiadványt. Balaicz
Zoltán polgármester köszöntõjében többek között ezt írja:

ZALAEGERSZEGI ÉVÉRTÉKELÕ

Elsõ versenyszámként a 400 m
gyorsúszással indítottak a szerve-
zõk, ahol Nett Vivien tette magas-
ra a lécet a 2009+ kategóriában
megszerezve a 2. helyezést. Ez a
versenyszám további szép sikere-
ket is hozott, hiszen a 2008-as év-
járatban Nagy Napsugár a 3. he-
lyet szerezte meg, majd a 2010-
ben születettek közül Kézsmárki
Hanna iratkozott fel a bronzérme-
sek listájára. Nem sokkal késõbb a
2011-esek között Hamusics Cecí-
lia újabb ezüstéremmel gazdagí-
totta a zalaegerszegi érmesek lis-

táját. Végül a 2012-ben születettek
közül Sándor Sarolta újabb 3. he-
lyet harcolt ki. 

Az 50 m nõi pillangó során
újabb két nevet kellett felírni az
éremszerzõk sorába, a 2009+-ban
Markó Sarolt bronzérmes lett a
2014-esek közül Besenczi Hella
nyakába került az aranyérem. 

200 m nõi vegyesen ismét Nett
Vivien 3. helyezésének örülhet-
tünk, ezután Besenczi Hella gyûj-
tött be újabb aranyérmet. 

100 m pillangón Leviczki Hana
Giselle neve mellett egy ezüstér-

met kell feljegyeznünk, a 200 mé-
ter pillangón kiosztotta magának a
3–6. helyezéseket a ZÚK nagy-
csapata: 3. Nagy Napsugár, aztán
Belsõ Fanni, Aouich Meryem és
végül Paksa Borbála ért célba. 

800 m gyorson ismét egymást
követték a lányok, itt a 2. helye-
zést Nagy Napsugár hozta el, Nett
Vivien pedig a bronzérmet zsebel-
te be. A 2011-es korosztályban
Hamusics Cecília, a 2012-esben
pedig Sándor Sarolta hozta el az
ezüstérmet, míg a 2013-asok kö-
zül Besenczi Hella immár a 3.
aranyérmét szerezte meg. Ebben
a versenyszámban végre a fiúk is
beléptek az éremszerzõk sorába
Balog Áron révén, 2. helyen csa-
pott célba. 

További értékes pontszerzõ he-
lyeken végeztek még a fentieken
kívül: Balogh Adél, Besenczi
Liána, Horváth Réka, Markó Sa-
rolt, Nagy-Selmeczy Bulcsú, Né-
meth Luca, Varga-Soós Emma.

Veszprémben rendeztek Balatoni Cápák néven felkészülési
úszóversenyt. Az idei elsõ lehetõség volt a karácsonyi ünnepeket
követõen, hogy az úszók összemérhették tudásukat. A Zalaco-
Zalaegerszegi Úszó Klub Egyesület igazolt úszói is medencébe
ugrottak, hogy felmérjék, ki hol tart a felkészülésben, illetve lehe-
tõség szerint OB-s szinteket ússzanak, biztosítva részvételüket a
nyári versenysorozatokban. Mindamellett, hogy természetesen
még sok feladat áll az úszók elõtt a nyári bajnokságokig, a ver-
seny jól sikerült, sok-sok dobogós helyezéssel, sikeres szint-
úszással tértek haza a zalai versenyzõk. 

REMEK SZEREPLÉS ÉS ÉREMESÕ VESZPRÉMBEN

A legtöbb érmet ezúttal a leg-
fiatalabb egerszegi versenyzõk
gyûjtötték. A Besenczi testvérek
közül Liána 3 aranyérmet is nyert:
100 m gyorson és 100 m hát-
úszásban is õ volt korosztálya leg-
jobbja, és az 50 méteres mell-
úszásban sem talált legyõzõre.
Testvére, Hella pedig 100 m gyor-
son és pillangón is aranyérmet
szerzett, 100 m háton pedig
ezüstérmet vehetett át. 

Sándor Sarolta egyre gyakrab-
ban ér el jó eredményeket. Noha

100 m gyorson is döntõs helyezést
ért el, ezúttal hosszútávokon sze-
repelt kiválóan: megnyerte a 400
méteres és az 1500 méteres
gyorsúszószámokat. Ez utóbbiban
ráadásul nagyon jó egyéni csúcsot
is úszott. 

A 400 méteres gyors mezõnyé-
ben Kézsmárki Hanna szerepelt
még kiválóan, 2. helyen csapott
célba. 

A fiúk közül Balogh Áron volt
eredményes. Elõször 100 m gyor-
son lett 7., 400 méter gyorson a

dobogó második fokára állhatott
fel.  Késõbb 1500 m gyorson az 5.
helyet szerezte meg. Ez utóbbi
Balogh Adélnak is pontosan így si-
került. 

A LEGFIATALABBAK IS JELESKEDTEK
Elmondható, hogy hazajárnak versenyezni Veszprémbe, a Zalaco

ZÚK úszói, rövid idõn belül másodszor versenyeztek a városban.  A
program 50 métertõl 1500 méterig zajlott, a zalai versenyzõknek
több éremmel is sikerült gyarapítaniuk gyûjteményüket. 


