
– Antal Lívia –

– Az idei influenzajárvány vala-
mivel erõsebb és makacsabb volt a
tavalyihoz képest. Ezt megelõzõen
már õsztõl kezdve nagyszámú meg-
betegedést okozott két vírus, me-
lyek egyike a mirigylázért, míg a má-
sik többek között a tüdõgyulladásért
felelõs – mondta érdeklõdésünkre
dr. Batka Jenõ gyermek háziorvos,
megyei gyermek alapellátási szak-
felügyelõ fõorvos. – Ugyancsak a
betegek számának jelentõs emelke-
désével járt az elmúlt három hétben
tomboló influenzafertõzés. Agres-
szivitását mutatja, hogy a levertség,
izomfájdalom mellett több napon át
tartó nagyon magas lázzal járt. A
gyerekek többsége a szokásos idõn
belül, 7–10 nap alatt gyógyult. Mint-
egy 15–20 százalékuknál alakult ki
szövõdmény, de emiatt senki sem
került kórházba körzetembõl.  

– A nagy beteglétszámból
adódik a kérdés; hogyan csök-

kenthetõ az influenzafertõzés
kockázata?

– A járvány megfékezése az
egyénen is múlik, melyhez némely
szabályt be kellene tartani. Fontos,
hogy a szülõ idõben vegye ki gyer-
mekét a közösségbõl, kerülje vele a
tömeget, ne vigye zsúfolt helyre. A
nehezen emészthetõ ételek helyett
inkább fõzelékeket, gyümölcsöket
adjon gyermekének, sok folyadékot
itasson vele, és fektesse ágyba már
az elsõ tünetek észlelésekor, illetve
idõben vigye el orvoshoz. 

– A megelõzés fontos eszköze
a védõoltás. Hányan éltek vele?  

– Nagyon kevesen kérték a vé-
dõoltást körzetemben idén, olyanok
is elmaradtak, akik korábban éltek
vele. Az az oltásellenes kampány,
ami büntetlenül folyik a megyében,
egyáltalán nem tesz jót. Nyilván le-
het mellékhatása egy védõoltásnak,
de az elenyészõ ahhoz képest, ami-
lyen fertõzéseket okoz a vadvírus.
Ha mindezt mérlegre teszem, mes-

sze a védõoltás mellett kell dönte-
nem. Sajnálatos módon e probléma
alfája és ómegája az egészségkul-
túra hiánya, a társadalom nem érzi
magáénak a szemléletet, hogy el-
sõdleges a megelõzés, és ezt a vé-
dõoltás szolgálja. Gondoljunk csak
bele, amikor tombol az influenzajár-
vány, akkor tartanak szalagavatókat,
bálokat, szülõi értekezleteket. Még
meg sem gyógyult a gyerek, de már
viszik az iskolai karneválra, amikor
kerülni kellene a tömeget. Úgy vé-
lem, ilyen szemlélet közepette na-
gyon nehéz egy járványt felszámol-
ni, lényegesen csökkenteni a meg-
betegedettek számát. Az oltáselle-
nesség, és az, hogy laikusok dönt-
hetnek a szakma helyett, felülírják
az értékrendeket, holott legnagyobb
értékünk az egészségünk, és erre
kellene leginkább vigyáznunk –
hangsúlyozta dr. Batka Jenõ.

(Folytatás a 3. oldalon.)

– pet –

Érdemei ellenére az ötvenes
években kitelepítették. Ingóságai-
nak, személyes tárgyainak java ré-
szétõl meg kellett válnia. A hagya-
tékot egy helyi család õrizte meg,
akik felajánlották az értékes búto-
rok és tárgyak megvásárlását a
Göcseji Múzeumnak. A tárgy-
együttes értéke 1 millió 650 ezer
forint, amit a múzeum a város ren-
dezett tanácsúvá válásának 130.
évfordulója alkalmából szeretne is
megvásárolni. Mivel azonban az
összeg, és az egyes tárgyak res-
taurálási költsége (1 millió forint)
nem csekély, a lakosság támoga-
tását kérik.

A részletekrõl a városházán tar-
tott sajtótájékoztatót Balaicz Zol-
tán polgármester, Kaján Imre mú-
zeumigazgató és Béres Katalin
történész-muzeológus. A polgár-
mester elmondta: Czobor Mátyás
munkássága valóban méltó arra,
hogy hagyatéka megvásárlásával
is emlékezhessünk rá. A város le-
hetõségeihez képest igyekszik tá-
mogatni a múzeum gyûjtõakcióját,
annál is inkább, mert Zalaeger-
szeg rendezett tanácsúvá válásá-
nak 130. évfordulóját ünnepeljük
idén. A programok sorába illeszke-

dik a Czobor-évforduló, és a ha-
gyaték megszerzése is. A cél ér-
dekében a polgármesteri hivatal
aulájában gyûjtõdobozt helyeznek
el, az áprilisban megrendezésre
kerülõ polgári estély bevételét pe-
dig felajánlják a múzeumnak.

Kaján Imre múzeumigazgató
arról tájékoztatott, hogy a volt pol-

gármester hagyatékából már ren-
delkeznek egy kisebb anyaggal
(fõleg fotográfiákkal). Most azon-
ban egy olyan értékes tárgy-
együttesrõl van szó, mely betekin-
tést enged a kisvárosi polgárság
életmódjába is. A hagyaték meg-
vétele azért is fontos, mert a mú-
zeum felújítaná a tizenöt évvel ez-
elõtt nyílt állandó kiállítását, és az
új struktúrájú tárlaton helyet kap-
hatna már ez a gyûjtemény is. A
következõ hónapokban aktív ado-
mánygyûjtésbe kezdenek, szeret-
nék ugyanis, ha nyárra a birtokuk-
ba kerülne a hagyaték.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ÚJ MÛVÉSZETI
VEZETÕ A GRIFFBEN

(5. oldal)
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A helyi érték

MEGVÁSÁROLNÁK A CZOBOR-HAGYATÉKOT
GYÛJTÉST INDÍTOTT A GÖCSEJI MÚZEUM

Száznegyven éve született, és 1918-36-ig volt a város polgár-
mestere Czobor Mátyás jogász, vármegyei jegyzõ. Nevéhez fûzõ-
dik többek között a két világháború közötti Zalaegerszeg város-
képének kialakítása. Új városrészek alakultak, új középületek lé-
tesültek, terek, parkok jöttek létre. A polgármester mindvégig ar-
ra törekedett, hogy a falusias kisváros modern megyeszékhellyé
váljon.

DIPLOMÁT
KAPTAK

A Budapesti Gazdasági Fõis-
kolán végzettek közül a közel-
múltban 39-en vehették át dip-
lomájukat. A zalaegerszegi ese-
ményen az ifjú közgazdászokat
dr. Halász Imre dékán köszön-
tötte az ünnepi tanácsülésen. 

Reményét fejezte ki, hogy a fõ-
iskolán végzettek megállják he-
lyüket a munkaerõpiacon, és
munkájukhoz sok sikert kívánt.
Sándorné dr. Kriszt Éva, a BGF
rektora, majd Balaicz Zoltán pol-
gármester is üdvözölte a frissdip-
lomásokat. 

Az eseményen az eskütétel
után átvették oklevelüket az intéz-
mény dékánjától.

AGRESSZÍV AZ IDEI VÍRUS
ZALÁBAN FORDULTAK LEGTÖBBEN ORVOSHOZ

Lecsengõben van az elmúlt hetekben tomboló országos inf-
luenzajárvány, amely február 16–22. között tetõzött. Az Országos
Epidemiológiai Központ tájékoztatója szerint ilyen magas heti or-
voshoz fordulási arányt nem észleltek az elmúlt 10 évben, és
nem emelkedett ilyen meredeken a betegek száma. Zala megye
egyike volt azon megyéknek, ahol legtöbben keresték fel házior-
vosukat influenzaszerû tünetekkel.

Fotómontázs: pP



B. K.

Elsõként dr. Buzogány Mária fõ-
orvos, a zalaegerszegi megyei kór-
ház gyermekosztályának tapaszta-
latairól számolt be a gyermekko-
rúak szerfogyasztásával kapcso-
latban. 2014-ben 16 gyermekkorút
kellett ellátni ezen okból. Dr. Aporfi
László sürgõsségi szakorvos a Za-

laegerszegen közel három éve
mûködõ sürgõsségi osztályon fo-
lyó munka eddigi tapasztalatairól
beszélt drogfogyasztók kezelését
illetõen. Általánosságban megem-
lítette, hogy míg Nyugaton kezd di-
vat lenni az egészséges életmód,
addig Magyarországon terjed a do-

hányzás, nõ az alkoholfogyasztás,
kiemelten a nagyivás, a teljes leré-
szegedés és a tiltott szerek hasz-
nálata. A pszichoaktív szerek
használata szezonalitást is mutat,
így például a szalagavatók idején
kiugró. Egyre fiatalabb korosztályt
érint ez a probléma és az új típusú
szerekkel, az úgynevezett de-
signer-drogokkal kapcsolatos ve-

szélyt növeli, hogy nincs ellenszer,
a használt szert nem mutatják ki a
tesztek, s maga a fogyasztó sem
mindig tudja, hogy milyen hatás
várható. Nehezíti az ellátást a jel-
lemzõen kombinált szer haszná-
lata (alkohol és drog). 

A drogokkal kapcsolatban, ma

már csak „boldog békeidõknek” le-
het nevezni a kezdeteket – fogal-
mazott az elõadó –, amikor vi-
szonylag kiszámítható hatású és
tüneteket produkáló, négy cso-
portba osztható szerekkel éltek a
használók. Így a deprimálók (he-
roin), a stimulálók (kokain,
amfetamin), a hallucinogének
(LSD, cannabis) és a szipuk. Ez

utóbbit viszonylagos olcsósága
miatt gyakran használták a lakóte-
lepi fiatalok. 

– Az új szerekbõl rengeteg van,
több mint száz. Új hatásúak,
könnyû hozzáférni az interneten
keresztül. Ezek az úgynevezett
designer-drogok, melyeket tiltólis-
tán lévõ drogok kémiai szerkeze-
tének módosításával hoznak létre.
A pontos összetétele nem ismert,
a hatása kérdéses, a fogyasztók
ennek kísérleti alanyai. Gomba-
mód szaporodnak, sokféle pszichi-
kai tünetet produkálhatnak, ezért
támogató ellátásra van mód, mivel
nincs speciális ellenszer. A sür-
gõsségi osztályon leginkább az al-
kalmi fogyasztók jelennek meg.
Tudatzavarosan, eszméletlenül,
idegrendszeri tünetekkel. Az orga-
nikus okokat ki kell zárni, a labor
pedig nem tud lépést tartani a sze-
rek módosításának ütemével. Ne-
hezíti a diagnózist a kevertszer-
használat és az eltérõ egyéni tole-
rancia. A terápia a légzés és kerin-
gés stabilizálását jelenti, a szer el-
távolítását és támogató kezelést a
tünetekre. Gyakori, hogy amikor a
beteg jobban lesz, önkényesen tá-
vozik. Amikor a droghasználó a
sürgõsségire kerül, már késõ le-
het. Széles társadalmi összefo-
gásra van szükség – zárta ismer-
tetõjét a szakorvos.

2014-ben a testület összesen
13 ülést tartott, ebbõl 8 rendes, 2
rendkívüli, 1 ünnepi és 1 alakuló
ülés volt, valamint egy alkalommal
közmeghallgatást tartottak. Az
üléseken összesen 321 napirendi
pontot tárgyaltak és 231 határoza-
tot hoztak. Az elfogadott rendele-
tek száma 37 volt, ebbõl 33 ren-
deletmódosítás, és négy alkalom-
mal új rendeletet alkotott a köz-
gyûlés.

Az elõterjesztések mindig a
központi jogszabályok és belsõ
szabályzatok, jegyzõi utasítások
figyelembevételével készültek. Va-
lamennyi közgyûlési elõterjesztés
több szempontú kontrollon esett
át, a nagy jelentõségû, vagy bo-
nyolult megítélésû, több szakterü-
letet átfogó elõterjesztések közös
munkát igényeltek a jogi csoport
valamint a közgazdasági osztály
dolgozóival.   

Tavaly hat elõterjesztés került
levételre megváltozott jogszabály,
vagy új információ miatt, ezért
szükséges volt további egyeztetés
és átdolgozása az elõterjeszteni
kívánt anyagnak. A képviselõk ré-
szérõl 53 esetben hangzott el in-
terpelláció, ebbõl 33 alkalommal a
választ írásban kapták meg, és fo-
gadták el, 15 esetben már a felve-
téskor kapott választ elfogadta a
képviselõ, míg 3 esetben a testület
döntött az elfogadásról. 

2014-ben 251 darab közgyûlési

határozat végrehajtási határideje
járt le, a testület 38 határozatot
módosított, 19-et hatályon kívül
helyezett.

2 Közélet
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
MINT TÖBBSÉGI TULAJDONOS

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZTE KOSÁRLABDA KLUB SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– felsõfokú iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– gazdasági felsõoktatásban szerzett végzettség, szakképzettség,
– sportmenedzseri végzettség,
– vezetõi tapasztalat,
– angol nyelvismeret,
– marketing területen szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:
– menedzserszemlélet,
– motiváltság, kosárlabda sportág iránti szakmai elhivatottság,
– kiváló szervezõkészség, dinamikus személyiség,
– kiváló kommunikációs képesség,
– lojalitás, megbízhatóság,
– felelõsségteljes, önálló munkavégzés. 

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi teljes körû hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– motivációs levelet,
– szakmai vezetési gyakorlat igazolásáról szóló irat, referencia, 
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– vezetõi programot, mely tartalmazza a vezetõi elképzeléseket,

a gazdasági stratégiát, a társaság szervezeti, vezetési, mûkö-
dési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket, 

– bérigényt,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról.

A gazdasági társaság fõ tevékenységi köre:
– egyéb sporttevékenység.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. március 16.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. március 23.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2015. március 24., az
ügyvezetõi megbízás határozatlan idõre szól.

Az ügyvezetõ bérének megállapítása közös megegyezéssel tör-
ténik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármester-
éhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell benyújtani.

A pályázati kiírással kapcsolatban információ a 92/502-164-es tele-
fonszámon, Matics Attila gazdasági tanácsadótól kérhetõ.

A lezárás miatt az alábbi vál-
tozások történtek: az említett
gyógyszertárat a Csány téri par-
koló felõl lehet megközelíteni. A
lezárás idején a büfé nem üze-
mel. Ebben az idõszakban a ren-
delõintézet földszintjén lévõ büfé
hosszabbított nyitva tartással és
több kiszolgálóval fog mûködni,

hétköznapokon este 19 óráig. Az
újságos pavilon a fõépület lép-
csõházának elõterében kerül el-
helyezésre. A büfé elõterében
található mellékhelyiségek nem
lesznek használhatók. 

Az építkezés elõrehaladtával
2015. március második felétõl
további lezárásokra kerül sor.

FORGALOMKORLÁTOZÁS
A zalaegerszegi megyei kórház területén a kardiológiai és

szívsebészeti centrum kialakításának építési munkálatai miatt
február 28-tól hat hétig a fõépület földszinti részének a Csány
téri fõbejáratától a közforgalmú Egerszeg Gyógyszertár irányá-
ba esõ terület lezárásra kerül.

– b. k. –

– „Azt kérded hova visznek?
Mondhatnám: szinte mindegy.
Függélyesbõl vízszintes. Négy
kattogó keréken, odavezet a sín,
ahol levél nem ér el, hol nem vagy
név, se cím.” – hangzott el az ün-

nepség elején Faludy György
egyik verse, Mihály Péter színész
elõadásában. Majd megemlékezõ
gondolatokat Török Zoltán refor-
mátus lelkész osztott meg a részt-
vevõkkel. 

– 2000-ben jöttünk elõször em-
lékezni azokra, akik a hazában,

vagy attól távol egy istentelen dik-
tatúrát szenvedtek el. Kifejezhetet-
len az a veszteség, amit ez az
eszme okozott. Még mindig
gyógyuló sebek millióknak. Az ál-
dozatoktól elvették az életüket,
legtöbbjük nem lehetett felnõtt.
Minden emberségtõl megfosztot-

ták õket, mi is
szegényebbek
lettünk nélkü-
lük – mondta
többek között,
végül hozzá-
tette 1996-ban
rehabil i tálták
az áldozatokat,
ennek szöve-
gét a gránitba
vésték az áldo-
zatok nevei
alatt. – Bûncse-
lekmény hiá-
nyában szen-

vedtek és ártatlanul haltak meg.
Az ünnepség végén a város ve-

zetõsége, politikai civil szerveze-
tek és mások helyeztek el mécse-
seket az emlékmûnél.

A megemlékezõ mûsorban köz-
remûködött Töreky Zsuzsi, Kiss
Krisztián és Lõrincz Tamás. 

ÁRTATLANUL
AZ ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZTEK

Zalaegerszegen a Kosztolányi úti emlékmûnél hajtottak fejet
jelképesen a kommunista diktatúra áldozatai elõtt. A megyeszék-
helyrõl 1945. április 11-én 48 fiatalt hurcoltak el, de a diktatúra ál-
dozatainak magas száma csak hozzávetõlegesen állapítható
meg, milliós nagyságú.

ÁTVETTÉK

A PETÍCIÓT
VIGH LÁSZLÓ

ÍRÁSBAN VÁLASZOL
Tiltakozó petíció átadására

került sor a hétvégén a zala-
egerszegi Fidesz-iroda elõtt. 

Pete Róbert, a helyi Jobbik
szervezet elnöke és a szimpati-
zánsok a tervezett építményadó
ellen kívántak tiltakozni, és felhívni
a térség országgyûlési képviselõ-
jének a figyelmét arra, hogy sze-
rintük a kormány néhány intézke-
dése hozta pénzügyi válságba Za-
laegerszeget. A petíciót Boyér
Sándor irodavezetõ vette át.

Vigh László érdeklõdésünkre
elmondta: elvárta volna, hogy az
idõpontot egyeztetik vele, ebben
az esetben személyesen tudta vol-
na átvenni a petíciót. A megadott
idõben Budapesten tartózkodott,
így a Jobbik felvetéseire írásban
fog válaszolni.

TESTÜLETI DÖNTÉSEK
ADATOK A KÖZGYÛLÉS MÚLT ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A polgármesteri hivatal múlt évi mûködésérõl is tárgyal a váro-
si közgyûlés e heti ülése. A részletes beszámoló – amely kiterjed
a hivatal valamennyi osztályára – foglalkozik a képviselõ-testületi
munkával is. 

Március elsejétõl az önkor-
mányzatok maguk dönthetnek a
szociális keretek elosztásáról, és a
támogatási formákat is maguk ha-
tározhatják meg. A szociális biz-
tonság erõsítését szolgálja, hogy
márciustól két helyrõl kérhetnek az
érintettek támogatást: a jövede-
lemkompenzációs keret elosztá-
sáról a járások, a kiadáskompen-
záló támogatásokról – mint pél-
dául a lakásrezsi kiegészítése – a
helyi önkormányzatok döntenek. 

A pénzbeli ellátási formák közül
a foglalkoztatást helyettesítõ tá-
mogatás (FHT) megmarad, az ed-
digi „rendszeres szociális segély”
azonban megszûnik, és helyette
bevezetésre kerül az „egészség-
károsodási és gyermekfelügyeleti
támogatás”.

A kötelezõen nyújtandó ellátá-
sokat 2015. március 1-tõl a járási
hivatalok állapítják meg. Ezek az
ellátások a következõk: 
– aktívkorúak ellátása, 
– idõskorúak járadéka, 
– ápolási díj (alapösszegû,

emelt összegû és kiemelt ápo-
lási díj), 

– közgyógyellátás (alanyi és nor-
matív formák), 

– egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság. 

A változás tehát az aktívkorúak
ellátását érinti, a felsorolt többi el-
látást az eddigiekben is a járási hi-
vatalok állapították meg. Az ellátá-
sokkal kapcsolatos kérelmek a to-
vábbiakban a kérelmezõ lakcíme
szerint illetékes települési önkor-
mányzat polgármesteri hivatalá-
nál, a közös önkormányzati hivata-
loknál, a kormányablakoknál, a já-
rási hivataloknál, valamint a tele-
pülési ügysegédeknél is benyújt-
hatók. A március elsejétõl benyúj-
tott kérelmek – a vonatkozó törvé-
nyi szabályok szerint – az illetékes
járási hivatalhoz továbbításra ke-
rülnek, az állampolgároknak ezzel
kapcsolatban egyéb teendõjük
nincs. A benyújtandó okiratok kö-
re, valamint a formanyomtatvá-
nyok nem változnak. Az ellátások
folyósítása a továbbiakban bank-
számlára vagy lakcímre történõ
utalással, vagyis postai úton tör-
ténhet, házipénztárból történõ kifi-
zetésre nincs lehetõség. A járási
hivatal munkatársai, valamint a te-
lepüléseken járási ügyfélszolgála-
tot biztosító állandó és ideiglenes
ügysegédeink is várják a hozzájuk
forduló állampolgárokat.

VÁLTOZIK
A SEGÉLYEZÉSI RENDSZER

Márciustól változik a szociális ellátórendszer. A kormányzat tö-
rekvése, hogy minél több ember jusson munkához, de adódhat-
nak olyan élethelyzetek, amikor a bajba jutott családok támoga-
tásra szorulnak, elsõsorban rajtuk kíván az eddigieknél célzottab-
ban segíteni a korszerûbb rendszer. 

TUDATZAVAR, ESZMÉLETVESZTÉS
A KÁBÍTÓSZER-ELLENES FÓRUM ÖSSZEFOGÁST JAVASOL

A zalaegerszegi drogellenes stratégia részekén szakmai prog-
ramot szervezett a drogfogyasztási szokások és problémák, vala-
mint a függõvé válás lépcsõfokai témában a leginkább veszélyez-
tetettekkel kapcsolatban álló felnõttek és diákok számára a Zala-
egerszegi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum (KEF) és a városi ön-
kormányzat. A ZVMKK-ban tartott, hagyományosnak mondható
tavaszi rendezvény a témában kiírt pályázat eredményhirdetésé-
vel zárult.

Dr. Aporfi László
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Tavaly sok mindenbe belevág-
tak, és jó néhány ügy csak lassan
halad elõre, így ezeket folytatni
szeretnék. Továbbra is nagy figyel-
met kívánnak fordítani a belváros
faállományára, sõt egy elõadással
a faápolási kultúrát is népszerûsí-
tik majd. Ugyanilyen fontos a helyi
építészeti értékek védelme. Az el-

nök úgy fogalmazott: jó tendenciák
vannak, ám sok az állapotromlás,
arról nem is beszélve, hogy sok
üresen álló épület esetében még
mindig nem sikerült változást elér-
ni. Sajnos egyre több az ingatlan
is, amit használnak ugyan, de a tu-
lajdonosnak nincs lehetõsége az

épületet felújítani, így ezek állaga
folyamatosan romlik.

A szervezet a jövõben még job-
ban figyelni és véleményezni fogja
a tervezett beruházásokat, és tájé-
koztatást várnak mind az önkor-
mányzattól, mind a magántulajdo-
nosoktól egy-egy olyan építkezés
esetében, ami történeti örökséget
érintõ területeken zajlik.

Czeglédy András elmondta: a
településkép gondozása kiemelt
feladata az egyesületnek. A város
köztárgyainak (plakáthelyek, kan-
deláberek, kapcsolószekrények,
padok, mûalkotások) állapotát is
szemrevételezik. Nem kerül le na-
pirendrõl a belvárosi strand, a Ba-
ross-liget, a Ruhagyár, a Balaton
Szálló és a piac mellõl elbontott
Mérlegház kérdése sem. Ez utób-
bival kapcsolatban úgy tudja: a
helyzet nem reménytelen. A vásár-
csarnok mögött a tervek szerint
egy kézmûvespiac jöhet létre a kö-
zeljövõben, ennek területén pedig
felállításra kerülhet a Mérlegház
rekonstruált változata. Bár szak-
szerûen bontották el, és tetõszer-
kezetét megtartották, védett épület
már nem lesz belõle a visszaállítás
után, ám az eredeti szellemiségé-
bõl és stílusából mindenképpen
megõriz valamit.

A városvédõk új feladatként a
természeti értékekre is koncentrál-
nak idén. Ez a parkok, fasorok, va-
lamint a Parkerdõ és az Alsóerdõ

állapotának figyelemmel kísérését
jelenti elsõsorban. Terveik között
szerepel az is, hogy az épített és
természeti értékekre jobban felhív-
ják a lakosság figyelmét. Elõadáso-
kat, városismereti sétákat is beleil-
lesztenek majd a programjaikba.

– V. Zs. –

– Elsõ körben a Közgyûjteményi
és Közmûvelõdési Gazdasági Ellátó
Szervezetet kívánja az önkormány-
zat létrehozni április elsejei hatállyal.
Az átalakított új szervezet érinti a
megyei és városi könyvtárat, a Gö-
cseji Múzeumot, a Keresztury VMK-t,
a Zalaegerszegi Városrészek Mûve-
lõdési Központját és Könyvtárát, va-
lamint a Zalaegerszegi Turisztikai
Hivatal és Információs Irodát – tájé-
koztat Makovecz Tamás, hozzátéve,
hogy a KKGESZ mûködésérõl a
március 5-i közgyûlésen születik
végleges döntés.

– Mit lehet tudni az elõzmé-
nyekrõl? Hogyan fogadták az in-
tézmények az új gazdasági szer-
vezet felállítását?

A szakmai bizottság úgy kezd-
te a munkáját, hogy minden intéz-
mény vezetõjével és gazdasági
munkatársával egyeztetett, kikér-
tük a véleményüket: milyen mûkö-
dési formát tartanának jónak. El-
lentétben a ZEGESZ megalakulá-
sának körülményeivel, amikor is
nem volt intézményi konzultáció,
mi nagyon fontosnak tartottuk a
szakmai egyeztetést, a koncepció
csak ezután alakult ki. Úgy érzem,
az intézmények is elégedettek vol-

tak, hiszen figyelembe vettük ész-
revételeiket.

– Hányan dolgoznak majd az
új szervezetnél?

– A gazdasági ellátó szervezet
tizenhárom fõvel jön létre, és ami
nagyon fontos, hogy ellentétben
az állami fenntartású és önkor-
mányzati mûködtetési intézmé-
nyekkel, itt minden dolgozó a he-
lyén marad. A szakmai irányítás az

intézményvezetõk feladata, és a
technikai dolgozók is a helyükön
maradnak az intézmény keretein
belül. Az öt intézménybõl a gazda-
sági vezetõk és munkatársak al-
kotják az új szervezetet, a
KKGESZ-t, amely helyileg a
Keresztury VMK-ban lesz találha-
tó. A szervezet vezetésére Paulik-
né Horváth Ágnes kap megbízást
két hónapra, ez idõ alatt kerül ki-
írásra a pályázat a KKGESZ veze-
tõi posztjára – válaszolja Mako-
vecz Tamás.

Hozzátette: a gazdasági ellátó
szervezet együttmûködési megál-
lapodás alapján végzi munkáját.
Mindegyik intézménynél megma-
rad egy „alköltségvetés”, amit az
intézmény saját maga kezel a
KKGESZ támogatásával. 

3Aktuális

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

03. 04-én 14.00 Gépkezelõ OKJ-s és hatósági vizsgával

(targonca, emelõgép, földmunkagép, útépítõ gépek)

vizsga: 03. 25.

03. 07-én 08.00 „D” kategóriás autóbusz-vezetõ
03. 16-án 13.00     Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetõ GKI

(jelentkezési határidõ: 03. 12., vizsga: 03. 21.)

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

Akkreditációs szám: E-000883/2014

MINDENKI MARAD A HELYÉN
CÉL: A PÁRHUZAMOSSÁG MEGSZÜNTETÉSE,

TISZTA PROFILÚ GAZDASÁGI SZERVEZET LÉTREHOZÁSA
A költségvetési és az államháztartási törvény újra szabályozta a

száz fõt meg nem haladó szervezet gazdálkodását, ami azt jelenti,
hogy az ilyen intézmények április elseje után nem mûködhetnek
tovább önálló gazdasági szervként. Ennek hatására vizsgálja felül
a rendszert egy szakbizottság, melyet Makovecz Tamás, a kulturá-
lis, oktatási és sportbizottság elnöke vezet, a munkában Sümegi
László és Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselõk is részt vesznek.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A védõoltás szükségességét

emelte ki dr. Gergye Ferenc felnõtt
háziorvos, megyei szakfelügyelõ
fõorvos is.

– Sajnos sokkal kevesebben ol-
tatják be magukat, mind azt kelle-
ne, miközben sokkal nagyobb átol-
tottságra lenne szükség az inf-
luenzajárványok megfékezésé-
hez. Az elmúlt idõszakban ellent-
mondásos nyilatkozatok jelentek
meg, felerõsödött az oltásellenzõk
hangja. Ennek ellenkezõjérõl
azonban nagyon nehéz meggyõz-
ni a lakosságot.

– Mennyire volt agresszívebb
az idei járvány a korábbi évek-
hez képest?

– Az orvoshoz fordulók nagy
száma mellett azt tapasztaltuk,
hogy a járvány nem volt súlyo-
sabb az átlagosnál. A szövõdmé-
nyek elõfordulásának gyakorisága
szintén átlagosnak volt tekinthetõ.
Betegeinknél arcüreggyulladás,
höröghurut, tüdõgyulladás, közép-
fülgyulladás jelentkezett szövõd-
ményként. Többnyire a fiatalokat,
a 14 alattiakat betegítette meg,
miután õk tartózkodnak többet kö-
zösségekben, de késõbb a közép-
korosztályt és az idõsebbeket
sem kerülte el a fertõzés. Vírus-
vizsgálatot nem kértünk, hiszen
mire megjön az eredmény, le-

cseng az egész influenzajárvány.
Melyik vírus volt idén domináns,
ennek megállapítása a viroló-
gusok dolga, nekünk háziorvosok-
nak az a feladatunk, hogy az influ-
enzaszerû tünetekkel jelentkezõ
betegeket kiemeljük a közösség-
bõl, meggyógyítsuk, hogy vissza-

mehessenek dolgozni. A virológu-
sok a kapott eredményekbõl, illet-
ve a járványt megelõzõ idõszak-
ban jelentkezõ más vírusok feltér-
képezésébõl pedig kikövetkeztetik
azt, hogy jövõre milyen oltóanyag-
ra lesz szükség – mondta dr.
Gergye Ferenc.

AGRESSZÍV AZ IDEI VÍRUS
ZALÁBAN FORDULTAK LEGTÖBBEN ORVOSHOZ

Dr. Batka Jenõ Dr. Gergye Ferenc

VÁROSVÉDÕK: FONTOS A TELEPÜLÉSKÉP
FÓKUSZBAN AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Megtartotta idei elsõ ülését a Zalaegerszegi Városvédõ Egye-
sület. A civil szervezet elnöksége beszámolt a tavalyi év eredmé-
nyeirõl, valamint ismertette az ez évi terveket. Czeglédy András
elnök lapunk érdeklõdésére elmondta: az elõzõ évekhez hason-
lóan hat ülést terveznek, és lesz több visszatérõ téma is.

Figyelni az értékekre!

Tetõzik az influenzaszerû tünetekkel orvoshoz fordulók száma
Európában – tájékoztatott az ÁNTSZ. Az Európai Betegségmegelõzé-
si és Járványügyi Központ felmérése szerint február 16–22. közötti
héten 22 ország számolt be földrajzilag kiterjedt influenzajárványról.

Magyarországon az elmúlt héten 82 ezer ember fordult orvoshoz
influenzaszerû tünetekkel.

És hányan lehetnek, akik nem keresték fel háziorvosukat?

Munkában a városvédõk a Balaton Szállónál.
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4 Kitekintõ+Hirdetés

A Varga Horgászbolt nevében sok szeretettel meghívjuk Önt

új üzletünk 2015. március 6-án (pénteken)

10.00 órakor tartandó

ünnepélyes megnyitójára.

Köszöntõt mond:
BBööjjttee  SSáánnddoorr

önkormányzati képviselõ

Az üzletet megnyitja:
MMaakkoovveecczz  TTaammááss,,

az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Cím:
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 26. (volt Lámpaház)

Az ajánlat 2015. március 31-ig vagy a készlet erejéig tart!

Sportágnak tekinti a gépírást
Geiger Boldizsár; a Csány Lász-
ló Közgazdasági Szakközépisko-
la 10/C-s diákjának tehetségét és
elhivatottságát országos, angol
és magyar nyelvû online gépíró-
versenyek dobogós helyezései
igazolják. 

– A. L. –

– Iskolánkban a közgazdaság-
tan és a nyelvi elõkészítõ szakon
minimum két évig, míg az informa-
tikai szakon, amelyre én is járok,
csak egy évig tanulunk gépírást.
Vonzódásom a gépíráshoz azon-
ban nem ekkor keletkezett, már kis-
gyermekként is nagyon foglalkozta-
tott a számítógép, a billentyûzet, és
mint minden fiú, én is szívesen ját-
szottam számítógépen. Nagyon
megfogott a játékok chates része,
hogy nem egyedül vagyok, hanem
egy közösségben beszélgethetek
másokkal. Mivel a legtöbb chates
felület angol nyelvû, eleinte nehéz-
kesen mentek az angol szavak, de
idõvel egyre jobban.

– Honnan jött a versenyzés öt-
lete? 

– A Magyar Gyorsírók és Gép-
írók Országos Szövetsége min-
den évben két versenyt hirdet, ok-
tóberben és áprilisban. Tanárom
vetette fel ennek lehetõségét, s
akkor úgy gondoltuk, hogy meg-
várjuk a következõ alkalmat. A
verseny online zajlik egy program
segítségével. A gyakorlóopciót
versenyopció követi, amikor is tíz
perc áll rendelkezésre a szöveg
begépeléséhez. A program a
leütésszámot figyeli, az elhibázott
betûkre pedig hibapontokat ad.
Egy hiba száz hibapont, amit le-
von a leütésszámból. 

– Sportágnak tekinthetõ a
gépírás?

– Igen, tekinthetjük sportágnak,
amelyhez hozzátartozik az edzés
is. Eleinte saját technikával mûvel-
tem a gépírást, itt az iskolában ta-
nultam meg az asdf illetve a jklé
alapsor használatát a billentyûze-
ten. Ez nem igazán okozott problé-

mát, hiszen négy évig zeneiskolá-
ban zongoráztam, ami sokat fej-
lesztett kézügyességemen. A gép-
írás lényege a tízujjas vakírás,
melynek köszönhetõ valójában a
gyorsaság, és nem utolsósorban a
szöveg hibátlan leírása.

Geiger Boldizsárnak a sok gya-
korlás meghozta az eredményt, de
mint mondja, sokat köszönhet fel-
készítõ tanárainak, Horváth Ta-
másnénak és dr. Vajmi Máriának
is. Ez idáig három alkalommal mé-
rette meg magát tanuló korcso-
portban. Az egyik angol nyelvû
versenyen 15. helyezést ért el, a
következõ angol nyelvû versenyen
országos elsõ helyezett lett, míg a
magyar nyelvû fordulóban harma-
dik helyen végzett 2552 illetve
2311 tiszta leütésszámmal. Külö-
nösen büszke arra, hogy mindhá-
rom versenyen hibátlansági érem-
mel is jutalmazták teljesítményét.  

– Tanáraim szokták kérdezni,
miért nem hajtom meg jobban ma-
gam? Egyébként, ha akarnám, sok-
kal nagyobb tempóra is képes len-
nék. De nem a leütés mennyisége a
célom, hanem, hogy hibátlan és
szép legyen az, amit leütök, leírok –
hangsúlyozta Geiger Boldizsár.

GÉPÍRNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN
GEIGER BOLDIZSÁR A GÉPÍRÓVERSENYES SIKEREIRÕL

Geiger Boldizsár

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu

Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK

KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 
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Hogy százhúsz év után miért volt
szükség újbóli kiadásra, és mit is je-
lent pontosan a reprint kiadvány fo-
galma, arról a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban megtartott
kötetbemutatón esett szó.

Kiss Gábor könyvtárigazgató be-
vezetésképpen elmondta: a magyar

néprajztudományban jelentõs he-
lyet foglal el Gönczi Ferenc
(1861–1948), aki tanítóként és tan-
felügyelõként afféle belsõ indíttatás-
ból látott neki a magyar néplélek és
életmód kutatásának. Gyûjtõmun-
káit tanítási szünetekben, saját költ-
ségén végezte, és a könyvei ki-
adáshoz szükséges összeget is ma-
ga szedte össze. A 19–20. század
fordulóján és a század elsõ felében
fontos, sõt máig hasznos gyûjtõ-
munkát végzett nemcsak Zala me-
gye, hanem Somogy egyes tájegy-
ségeirõl is. Elsõ monográfiája pedig
épp a Muraköz és népe címû kötet
volt, hiszen munkássága korai idõ-
szaka ehhez a helyhez kötötte.

Szeder-Kummer Mária, a köny-
vet kiadó Zalai Falvakért Egyesület
elnöke elmondta: a 400 példányban
megjelent reprint kiadás egy hor-
vát–magyar közös projekt része. Az
egyesület immár huszonöt éve
munkálkodik azon, hogy a zalai tele-
pülések élete jobb legyen. Fontos
számukra a közösségépítés, a jövõ-
orientációs programok szervezése
és a múlt feltárása. Az évfordulójuk-
ra készülve került fókuszba Gönczi
Ferenc kötete, mely idén szintén év-
fordulós. Így jött az ötlet, hogy a jog-

díjak megszerzése után egy szép
reprint kiadás készüljön a korabeli
könyvrõl.

Az új kötet megtervezésérõl illet-
ve annak nehézségeirõl a hason-
más kötet szerkesztõje, Tóth Nor-
bert képzõmûvész tartott elõadást.
Mint mondta, az új kiadásban sem-
mit sem javítottak az eredeti könyv-
höz képest, még a korabeli nyom-

dahibákat is bent hagyták a kötet-
ben. A reprint kiadvány ugyanis tel-
jesen tükrözi az eredetit, ám ez már
21. századi minõségben készült. A
kötetnek természetesen új borítót
terveztek, ám stílusában igyekeztek
megtartani a régi hangulatot; legyen
szó díszítésrõl vagy betûtípusról. Ez
utóbbi meghatározása nem is volt
olyan egyszerû, hiszen ma már más
betûkészlettel dolgoznak a tervezõk
a korbeli nyomdászat betûszedõi-
hez képest. A 19. században, bár
fejlett volt a nyomdatechnika, a be-
tûtípusok csak korlátozott számban
álltak rendelkezésre.

A hasonmás kiadásban nem
szerettek volna eltérni a betûk stílu-
sától, ezért egy online-program se-

gítségével azonosították be a könyv
betûit, majd kerestek ugyanolyant,
vagy hasonlót a mai karakterkész-
letbõl. Érdekes feladat volt a régi
könyv képeinek és grafikus elemei-
nek újraalkotása is. Az eredeti
könyvben például sok fotó szere-
pelt, melyek az 1890-es években
egy modernnek és divatosnak szá-
mító reprodukciós eljárással kerül-
tek a kötetbe. Ezeket most egy más
technika segítségével kellett a rep-
rint kiadásba szerkeszteni, mégpe-
dig úgy, hogy megmaradjon a kora-
beli felvételek patinás hangulata.

A könyvbemutatón Marx Mária, a
Göcseji Múzeum etnográfusa Gön-
czi Ferenc munkásságával kapcso-
latban elmondta: a paraszti család-
ból származó kutató szorgalmas,
ambiciózus ember volt. Igazi tudós-
nak született, akármihez is nyúlt, azt
sikerre vitte. Saját maga által meg-
határozott elvrendszer és módszer
szerint dolgozott. Amit elkezdett, azt
be is fejezte; feldolgozatlan anyag
nem maradt utána.

Persze hatott rá az akkori kor-
szellem is: munkásságát a nemzet-
nevelés és a magyarság szeretete
hatotta át, ám ebbe a körbe a nem-
zetiségiek is beletartoztak. Szerinte
ugyanis az is lehet „jó magyar”, aki
otthon mondjuk horvátul beszél, ám
ismeri annyira a magyar nyelvet is,
hogy mûvelõdni tudjon általa.

Gönczi monográfiáinak érdekes-
sége mai szemmel az, hogy nem
választotta szét mûveit témakörök
szerint. Az egyes tájak, tájegységek
környezeti leírása együtt szerepel
az emberek jellemének bemutatá-
sával, csakúgy, mint a vallás, élet-
mód, építészet vagy díszítõmûvé-
szet feldolgozásával.

A Muraköz és népe címû kötet-
ben a szerzõ a Mura és Dráva fo-
lyók közötti, horvátok lakta vidék sa-
játosságait tárja az olvasó elé. Be-
mutatva 19. század végén ott élt
emberek életformáját, szokásait,
hiedelmeit, fotókkal és saját rajzai-
val illusztrálva a monográfiát.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek egy részét a múzeumok

éjszakáján be is mutatnák a kö-
zönségnek.

Béres Katalin a hagyatékról
elmondta: Czobor Mátyás kitele-
pítéséig a Zárda utcában élt egy
általa építtetett polgári házban
(az épület ma már nincs meg, a
kórház hátsó bejáratával szem-
ben állt, ahol ma fogorvosi rende-
lõ és társasház található). 1952-
ben el kellett hagynia lakóhelyét;
bútorainak java részét hátrahagy-
va. Ingóságait fia feleségének
családja, illetve leszármazottai
õrizték meg, akik most felajánlot-
ták a vásárlás lehetõségét a mú-
zeumnak.

A hagyaték fõ darabja egy ’20-as,

’30-as évekbeli komplett ebédlõ-
garnitúra, amit valószínûleg egy
helyi asztalosmester készített.
Ezenkívül porcelánok és festmé-

nyek (szintén helyi, fõleg másod-
vonalbeli, ám a korszakban sokat
kiállító mûvészek munkái) alkot-
ják a tárgyegyüttest. A történész
szerint a hagyaték azért bír je-
lentõs értékkel, mert nemcsak a
volt polgármester életébe enged
bepillantást, hanem a zalaeger-
szegi polgárság, nagypolgárság
életmódját is megismerhetjük ál-
tala.

A Göcseji Múzeum a gyûjtés
érdekében egy alszámlaszámot
nyitott, erre várják az adományo-
kat.

– pP –

Ehhez azonban némi vérfrissí-
tésre lesz szüksége a társulatnak.
Annyi már bizonyos, hogy az új
mûvészeti vezetõ Bartal Kiss Rita
Blattner-díjas rendezõ, színész és
tervezõ lesz. A szakember már ko-
rábban is dolgozott együtt a társu-
lattal (például a Szélszabadító cí-
mû elõadást is õ rendezte), és ha-
marosan Zalaegerszegre is költö-
zik. Év végéig azonban még a ko-
rábbi direktor, Pinczés István mû-
vészeti vezetõi szerzõdése is ér-
vényben van (mint ismert, õ koráb-
ban betegsége miatt kérte felmen-
tését az igazgató tisztség alól).

Szûcs István elmondta: feb-
ruár végén zajlanak a következõ
évadra vonatkozó szerzõdtetési
tárgyalások. Van, aki marad a
Griffnél, ám lesznek olyanok is,
akiktõl megválik a társulat. He-
lyükre új, szakképzett bábmûvé-
szek érkeznek. A neveket azon-
ban majd csak az évadzáró tár-
sulati ülésen hozza nyilvános-
ságra az igazgató.

A sajtótájékoztatón beszámol-
tak a bábszínház soron követke-
zõ elõadásáról is. Jill Tomlinson:
A bagoly, aki félt a sötétében cí-
mû meséjébõl készült bábjátékot
Szívós Károly Blattner-díjas ren-
dezõ állítja színpadra.

A rendezõ az elõadással kap-
csolatban elmondta: a mese a fé-
lelem leküzdésérõl szól. Az embe-
riség történetében mindig jelen
volt a sötétségtõl való félelem, ezt
próbálják játékos formában, egy
gyerekeknek és felnõtteknek egy-
aránt szórakoztató és látványos
történettel feloldani. A mese egy
kisbagolyról szól, aki nappali ma-
dár szeretne lenni, annyira nem
bírja a sötétséget. Végül az embe-
rek segítségével tanulja meg le-
gyõzni félelmeit.

Az elõadáson érdekes techni-
kai megoldásokat is láthat majd a
közönség: több karakter emberi
fejjel és báb testben nyilvánul
majd meg. Ezenkívül vetítést,
UV-fényeket, valamint más
effekteket is használnak a sötét-
ség megjelenítésére – ami a ren-
dezõ szerint mindig idõszerû té-
ma marad.

ÚJ MÛVÉSZETI VEZETÕ A GRIFFBEN
VÁLTOZÁSOKRA ÉS PREMIERRE IS KÉSZÜLNEK

Új elõadásról és a teátrum életében bekövetkezõ változásokról
is beszámolt a Griff Bábszínház új igazgatója, Szûcs István leg-
utóbbi sajtótájékoztatóján. Mint fogalmazott, öt évre választották
meg igazgatónak, s reméli, hogy szakmailag sikeres éveknek
néznek elébe.

MURAKÖZ NÉPE REPRINTBEN
HASONMÁS KIADÁS GÖNCZI KÖNYVÉRÕL

MEGVÁSÁROLNÁK A CZOBOR-HAGYATÉKOT
GYÛJTÉST INDÍTOTT A GÖCSEJI MÚZEUM

Az idén 25 esztendõs Zalai Falvakért Egyesület kiadásában je-
lent meg Gönczi Ferenc Muraköz és népe címû monográfiájának
reprint kiadása. Az eredeti kötetet a zalai születésû tanító és nép-
rajzkutató 1895-ben írta.

A hagyaték egy része.

Az egykori Zárda utcai családi ház.

A gyûjtést a ZalaEgerszeG újságot kiadó
Zala-Lap Kiadói Kft. is támogatja.

A hagyaték sorsáról és az adományozás
aktualitásairól folyamatosan tájékoztatjuk

olvasóinkat.

Számlaszám:
OTP BANK11749008-15433114-10130005.

Gönczi Ferenc
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2015. ÁPRILIS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.

február hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2015. 03. 16. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2015. 03. 17. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2015. 03. 18. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 03. 19. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2015. 03. 18. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 03. 19. 13–16 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2015. 03. 18. 13–17 óra Liszt-iskola
2015. 03. 19. 7–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2015. 03. 16. 13–17 óra Eötvös-iskola
2015. 03. 17. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2015. 03. 10. 13–17 óra Ady-iskola
2015. 03. 11. 7–14 óra

Páterdombi SZK. 2015. 03. 17. 10.30–12 óra Páterdombi-iskola
Landorhegyi Ált. Iskola 2015. 03. 16. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2015. 03. 17. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2015. 03. 09. 7–13 óra Izsák-iskola

2015. 03. 10. 13–17 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2015. 03. 11. 13–17 óra Petõfi-iskola

2015. 03. 12. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2015. 03. 18. 7–14 óra Dózsa-iskola

2015. 03. 19. 13–17 óra
Deák–Széchenyi SZK. 2015. 03. 16. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2015. 03. 17. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK. 2015. 03. 18. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2015. 03. 19. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2015. 03. 11. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

2015. 03. 12. 10–15 óra
Öveges József Ált. Iskola 2015. 03. 23. 13–17 óra Öveges-iskola

2015. 03. 24. 7–13 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2015. 03. 11. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 03. 12. 9.30–15 óra
Csány László SZK. 2015. 03. 11. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 03. 12. 9.30–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2015. MÁRCIUS 25. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015. március 20. (péntek)

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

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 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 pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is. 
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Bérlõkijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ
letelte után soron következõ ülésén, várhatóan a 2015. március 30. napján. A pályázattal kapcsola-
tos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.:
92/502-139, vagy 92/502-140).

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A tetõtér 63. 27 1 elõtér, konyha, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
179 4.833

HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK

VÁLASZTÁSÁRÓL
Magyarország Alaptörvénye Bíróság címû feje-

zetének 27. cikk (2) bekezdése kimondja, hogy a
törvény által meghatározott ügyekben és módon
nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az
ítélkezésben. 

A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képvise-
lõ-testületek 2011-ben választották utoljára, megbí-
zatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap el-
teltével jár le.

A köztársasági elnök a bíróságok ülnökeinek
megválasztását a 2015. március 7. és április 30.
közé esõ idõtartamra tûzte ki.

A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye sze-
rint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési
nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete vá-
lasztja meg.

A törvényszék, valamint a közigazgatási és
munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei, illetve me-
gyei jogú városi képviselõ-testület és a területi
nemzetiségi önkormányzatok képviselõ-testületei
választják meg.

Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet:

Jelöltet állíthat:
– a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és

választójoggal rendelkezõ nagykorú magyar ál-
lampolgárok,

– a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi
önkormányzatok,
– a bíróság illetékességi területén mûködõ egye-

sületek, kivéve a pártokat.
A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró bíróság

pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi terüle-
tén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatá-
si intézmények tantestületei jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit

elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-
képviseleti szervei jelölik.

Ülnökjelölt lehet:
Az a 30. évét betöltött magyar állampolgár, aki

nem áll a cselekvõképességét érintõ gondnokság
vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továb-
bá büntetlen elõéletû, és nem áll közügyektõl eltil-
tás hatálya alatt sem.

Az ülnökök a megbízatásuk idõtartama alatt
nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékeny-
séget sem folytathatnak. Az országgyûlési képvise-
lõi megbízatás, az önkormányzati képviselõ-testü-
leti tagság politikai tevékenységnek tekintendõ.
Nem politikai tevékenység a munkavállalói – szak-
mai, érdekvédelmi – szervezetben való részvétel.

Jelöléshez szükséges dokumentumok:
– A jelölõ választópolgár vagy jelölõ egyesület ál-

tal kitöltött és aláírt „Bírósági ülnökké jelölés” el-
nevezésû nyomtatvány.

– A jelöltnek a bírósági ülnökké jelölés elfogadá-
sáról szóló írásbeli nyilatkozata.

Az elfogadó nyilatkozat többek között tartalmaz-
za a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy az ül-
nökké válás törvényben meghatározott feltételeivel
rendelkezik-e illetve volt-e büntetve.

A jelöltnek a jelölés elfogadását követõen hala-
déktalanul, az ülnökké történõ megválasztásra jo-
gosult képviselõ-testület részére hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen elõéletét.
Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmu-
lasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. Hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt igénylõ nyomtatvány a
postahivatalokban szerezhetõ be. 

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a bírósági
ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, va-
lamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit
tartalmazó tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Osz-
tályán (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17–19. II.
emelet 217-es iroda) munkaidõben átvehetõ, vagy
a www.zalaegerszeg.hu portálról a hirdetmények,
pályázatok menüpontból letölthetõ.

A jelölés benyújtásának helye, ideje:
A jelölést Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala Önkormányzati Osztályán (Za-
laegerszeg, Kossuth Lajos utca 17–19. II. emelet
217-es iroda) 2015. március 16. napjáig lehet
személyesen vagy postai úton a jelzett határ-
idõig beérkezõleg benyújtani.

A jelöléshez csatolni kell:
– a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint
– a jelölt büntetlen elõéletét igazoló hatósági er-

kölcsi bizonyítványt
A hatósági erkölcsi bizonyítvány 2015. április 7.
napjáig pótlólag benyújtható.

Bíróság megnevezése
Megválasztható ülnökök
száma

Zalaegerszegi Járásbíróság
24 fõ ülnök +
12 fõ pedagógus ülnök

Zalaegerszegi
Törvényszék

5 fõ ülnök +
1 fõ pedagógus ülnök

Zalaegerszegi Közigazga-
tási és Munkaügyi Bíróság

5 fõ ülnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizott-

ság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének 2015. évi költségvetésérõl szóló
9/2015. (II. 05.) önkormányzati rendelete alap-
ján pályázatot ír ki az egészségügyi és szociá-
lis ágazat pályázati kerete terhére történõ tá-
mogatás felhasználására.

Pályázatot nyújthatnak be Zalaegerszegen mûködõ
szociális, egészségügyi, idõsügyi, esélyegyenlõségi tevé-
kenységet végzõ civil szervezetek, amelyek a pályázat be-
nyújtásakor már legalább egy éve megalakultak, továbbá
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott szociális és egészségügyi intézmények, vala-
mint azon intézmények, melyek zalaegerszegi székhelyû-
ek, és támogatási kérelmük kifejezetten szociális, egész-
ségügyi és idõsügyi tevékenységre, a kisebbség társadal-
mi helyzetének javítására, valamint a város esélyegyenlõ-
ségi programjának végrehajtására irányul. 

A pályázaton nyert támogatás felhasználásának elszá-
molása Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérõl
szóló 37/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-
ában foglaltak szerint történhet. 

Támogatás 
l mûködési kiadások kiegészítésére,
l közösségi programok megvalósítására,
l tárgyieszköz-beszerzés céljára adható.

Rendelkezésre álló forrás: 2.000.000 Ft  

A támogatás összege nem lehet több, mint a megva-
lósítandó cél, esemény stb. tervezett költségvetésének
50%-a. A pályázónak a pályázati adatlapon az önrészre és

az egyéb forrásra vonatkozó adatok megjelölésével iga-
zolnia kell, hogy a megvalósítandó cél tervezett költségve-
tésének 50%-a rendelkezésre áll.  Akkor is szükséges az
50%-os önkormányzati támogatáson kívüli rész vállalása
a támogatást igénylõ részérõl, ha több bizottság is nyújt
egyidejûleg támogatást ugyanazon rendezvény, illetve
szervezet részére. Kivételt képeznek ez alól az önkor-
mányzat intézményei.

A támogatásban részesülõ az elszámolás során köte-
les bemutatni az egyéb önkormányzati forrásból szárma-
zó támogatás és a szükséges legalább 50%-os önerõ
együttes összegének cél szerinti felhasználását is.

A pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani, abban az esetben, ha
pályázatuk közösségi programok megvalósítására szól,
kérjük feltüntetni a programon hány fõ vesz részt.

A pályázatok beérkezési határideje, helye:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, 2015.

március 16. (hétfõ) napjáig lehet személyesen benyújta-
ni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19.).  

Postai úton történõ továbbítás esetén a legkésõbbi fel-
adási dátumbélyegzõ: 2015. március 16.

A pályázat elbírálása során kizáró tényezõ:
– ha valamelyik pályázó a 2014. évi önkormányzati tá-

mogatással határidõre nem, vagy nem megfelelõ mó-
don számolt el, a támogatási megállapodásban fog-
laltakat nem teljesítette,

– a pályázati kiírásnak nem megfelelõ, hiányos pálya-
munka,
– határidõ letelte után érkezett a pályázat.

A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Humán-
igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.)
szerezhetõ be, továbbá a www.zalaegerszeg.hu honlapról
is letölthetõ.



Ezek után nem csoda, hogy az
idén megrendezésre kerülõ, ma-
gyar–román közös rendezésû Eb-
re kinevezett Stevan Svitek (szlo-
vák) szövetségi kapitány felkérte,
legyen az egyik segítõje. Az
egerszegi szakvezetõ elfogadta a
megtisztelõ megbízást, annál is in-
kább, mivel korábban már volt
munkakapcsolatuk.

– Két éve már dolgoztunk
együtt Stevan Svitekkel – hangoz-
tatta Gáll Tamás. – Sikeres volt az
együttmûködésünk akkor is, ha
nem jutottunk ki az Eb-re. Azóta is
tartottuk egymással a kapcsolatot,
mondhatom, hogy barátság alakult
ki közöttünk. Még ki sem nevezték
a magyar csapat szövetségi kapi-
tányának, már megkeresett, ha
megtörténik a dolog, segíteném-e
a munkáját? Természetesen igent
mondtam. Nagyon jó szakember-
nek tartom, egy Bajnokok Ligájá-
ban szereplõ csapatnak a vezetõ-
edzõje. Magyar felmenõkkel ren-
delkezik, tehát a kommunikációval
sem lesz gond.

– Mi lesz a feladata a váloga-
tott mellett?

– Az egyik segítõje vagyok, a
szövetségi edzõi teendõket látom
el. Közösen döntünk a szakmai
feladatokról, természetesen a vég-
sõ szót õ mondja ki. A másik edzõ
feladata az ellenfelek feltérképe-
zése. A magyar játékosok állapo-
táról, formájáról kell tájékoztatnom
õt. Maximálisan a korrektségre tö-
rekszem, hogy használható infor-
mációkat kapjon részemrõl. Cé-
lunk a magyar csapat minél jobb
szereplése.

– Mi a szövetség elvárása a
csapattal szemben?

– Az idõ rövid, ami nem nekünk
dolgozik. Stevan viszont optimista,
jobban, mint a magyarok. A felesé-
ge magyar, így ismeri a mentalitá-
sunkat. Azt válaszolta, hogy nem

feltétlenül kell magyar fejjel gon-
dolkodni. Maximálisan optimista
és bizakodó, ég a vágytól segítõi-
vel együtt, hogy jól szerepeljünk
az Eb-n. Elégedett lennék, ha a
csoportból továbbjutnánk, õ többre
vágyik. Az egész szakmai stáb
szerzõdése három évre szól.

– A ZTE eddig példásan sze-
repelt a bajnokságban. Annak
ellenére, hogy az egyébként se
sem bõ játékoskeret sérülések
miatt tovább csökken….

– Horváth Zsófiát rövidesen
mûtik. Ambrus Szandra edzeget,
de térde továbbra is rakoncátlan-
kodik. Darida Csillára is mûtét vár,

talán meg lehet vele várni a baj-
nokság végét. Zele Dorinának ko-
molyan sérült az ujja. Próbáltunk
magyar kölcsönjátékost igazolni,
eddig nem sikerült. Az elmúlt évek
legjobb csapata jött össze, több
bravúrt hajtottunk végre, de lehet,
hogy a sérülések keresztülhúzzák
számításainkat. A maximumra tö-
rekszünk a jelen helyzetben is, ha
sikerülne megtartani 6. helyünket
a bajnokság végén, maximálisan
elégedettek lennénk.

– Eredményei kapcsán egyre
többen emlegetik, mint a Zala-
kerámia ZTE KK leendõ vezetõ-
edzõjét. Gondolkodik azon,
hogy egyszer férficsapatot irá-
nyítson?

– Természetesen ez megfordult
már a fejemben, de egyelõre ma-
radt gondolat szintjén. Úgy vélem,
jelenleg akkor segítek a legtöbbet,
ha maximálisan szurkolok a férfi-
csapatnak, hogy simán maradja-
nak bent az NB I-ben. Szeretnék
még szép sikereket elérni a ZTE
nõi csapatánál és természetesen
a magyar válogatottnál is. Három-
éves szerzõdésem van a szövet-
séggel, erre koncentrálok. Az is el-
képzelhetõ, hogy a hazai Eb után
én vezetem az U–20-as Európa-
bajnokságon a magyar csapatot.
Nem unatkozom tehát. Természe-
tesen ezek tervek, amit nyilván az
élet átírhat. Egyelõre az említett
három feladat köt le, nem kívánok
távolabbra tekinteni.
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– Mely csapatokban szere-
peltetek játékos-pályafutásotok
során?

– Városi Viktor: Kozármisleny
együttesénél kezdtem,  az NB II-
ben másodikak lettünk. Követke-
zett az elsõ osztályú Pécs csapa-
ta, ott is egy évet játszottam. Fél
éve kerültem Szombathelyre, on-
nan igazoltam a ZTE-hez.

Horváth Péter: – Lentiben kez-
dõdött a labdarúgó-pályafutásom.
Egy tornán megtetszettem a Va-
sasnak, oda kerültem, majd ismét
Lenti következett, aztán a ZTE,
onnan  Ausztria, megint Lenti és
ismét  a ZTE.

Daru Bence: – Egyesületi szin-
ten igazából az MTK-nál kezdtem
el focizni. A fõvárosi kék-fehérek-
nél fél évet húztam le. Utána hívott
a Budapest Honvéd, majd a ZTE
elõtt  Siófokon játszottam kölcsön-
ben.

– A labdarúgás mellett más
sportággal kacérkodtatok?

V. V.: – Egyértelmûen a labda-
rúgás mellett tettem le a voksom.
Rövid ideig vízilabdáztam, de csak
azért, mert édesapám is pólózott.

H. P.: – A foci mellett más
sportág szóba sem jöhetett.
Többször megfordultam a ZTE-
nél.  Meg akarok komolyodni, és
végre élni a sors adta lehetõség-
gel.

D. B.: –  Bár  a magasságom
alapján más sportágat is választ-
hattam volna, gyorsan a foci lett a
kedvencem.

– Mely poszton  szerepeltek,
erényeitek gyengéitek a foci-
ban?

V. V.: – Szélsõ csatárként lehe-
tek a legtöbbre képes.  Elég gyors
vagyok, az egy-egy elleni szituá-
ciókat jól oldom meg. A fejjátékom,
a gólérzékenység terén van még
mit tanulnom.

H. P.: – A csatár poszton érzem
jól magam. Erõsségeim közé soro-
lom a technikai tudásomat. Sokan
állítják, sokszínû a játékom. A bal
lábammal még nem bánok olyan
ügyesen a labdával, mint a jobbal,
az fejlesztésre szorul.

D. B.: –  Egy játékosnak nem
lehet más a célja pályafutása so-
rán, mint mindig elõrelépjen sport-
ágában. Aki nem így gondolja, az

hagyja abba a játékot. Erõsségem
a fejjátékom és a góllövés. Úgy ér-
zem,  egy csatárt mindig is a  gól-
jai minõsítik. Eddig hat gólt szerze-
tem a bajnokságban. Bizakodom,
hogy a ZTE-nél is  folytatom a gól-
gyártást.

– Miért a ZTE-t választottá-
tok?

V. V.: – Leigazolásom elõtt itt
voltam egy hetet. Megtetszett a
csapat, a szakmai stáb. Hallottam
róla, hogy itt komoly munka folyik,
ami igaz, és a tervek is szimpatiku-
sak voltak számomra.

H. P.: – Az újabb hívást már

nem lehetett kihagyni, az NB II-
höz közel az NB I. Tudom, hogy
egybõl nem lehetek kezdõ, de
igyekszem, hogy minél elõbb
stabil játékosa legyek a ZTE-
nek.

D. B.: –  Siófokról visszakerül-
ve a Honvédhoz, szerettem volna
bizonyítani, de úgy tapasztaltam,
hogy a változások után erre nem
nagyon lesz lehetõségem. Bár az
utolsó pillanatban érkeztem, elõtte
már tárgyalásban voltam a ZTE-
vel.  Szimpatikus a csapat, tet-
szett, hogy rövid idõn belül az él-
vonal a cél.

LEHETÕSÉGET LÁTTAK A CSAPATBAN
ÚJ ARCOK A ZTE FC-NÉL

A téli átigazolási szezon során több új  játékos érkezett a ZTE
labdarúgócsapatához. Közülük hármat terveikrõl, elképzeléseik-
rõl kérdeztünk.

GÁLL TAMÁS NEM UNATKOZIK
AZ EGERSZEGI KOSÁRLABDA ÚJABB ELISMERÉSE

Gáll Tamás, a ZTE NKK vezetõedzõje évek óta erõn felül teljesít
a  csapatával az NB I-ben. A 2013-as Universiadén irányításával a
magyar nõi válogatott hetedik helyen végzett, ami az eddigi leg-
jobb szereplésük volt, illetve az U–20-as magyar korosztályos vá-
logatottat visszavezette az A-csoportba. 

Zalakerámia ZTE–Naturtex SZTE Szedeák
74-77 (19-21, 12-20, 20-20, 23-16)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

KSC-Szekszárd–ZTE NKK
71-90 (23-13, 22-27, 10-29, 16-21)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Szekszárd.

Szegedi TE–ZTK FMVas 6:2 (3752-3632)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Szeged.

ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE I. 3:5 (3305-3366).
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Szolnoki MÁV FC–ZTE FC 1-1 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Szolnok.

Z. Csuti Hydrocomp–Atomerõmû SE Paks II. 8,5:3,5
NB I B sakkcsapatmérkõzés, Zalaegerszeg.

Szegedi TE EHÖK–ZTE RK 3:2 (–18, 19, –21, 14, 13)
Szegedi TE EHÖK–ZTE RK 3:0 (18, 24, 16)

NB II-es röplabdamérkõzések, Szeged.

– Két, komolyabb játékerõt képvi-
selõ csapattal találkozunk még – ér-
tékeli esélyeiket Friss Szabolcs csa-
patkapitány, aki egyben az egyesü-
let elnöke is. – Itthon mindenképpen
le kell gyõznünk a gyõri Baráti Futsal
Klubot, akik ellen idegenben 5 góllal
voltunk jobbak, de azóta erõsödtek.
Az utolsó elõtti fordulóban pedig a
fõvárosban a Csõ-Montage BFC
Újbuda csapatával találkozunk,
amelyet itthon 6-4-re vertünk meg. A
többiek lényegesen gyengébbek ná-
lunk, nem okozhatnak kellemetlen
meglepetést nekünk.

A legfõbb rivális – a BME – elleni
döntetlen értékét növeli, hogy a Gö-
csejnél több meghatározó játékos
nem léphetett pályára.

– Elsõ számú kapuvédõnk,
Balikó Milán és játékosedzõnk, Ba-
gó Gábor sárga lapos eltiltás, Kottán
Krisztián pedig súlyos sérülése miatt
nem léphetett pályára – folytatja
Friss Szabolcs. – Szerencsére
Schmidt Gábor tartalékkapusunk ki-
állítását követõen a helyére beálló
Lekics József – akit idén januárban
igazoltunk és most lépett másodszor
pályára színeinkben – parádés telje-
sítményt nyújtott. Ami nem volt nagy

meglepetés számunkra, hiszen ko-
moly futsalmúlttal rendelkezik, Gyõr-
ben is játszott az akkor NB I-es

együttesben, sõt a Wiener Neustadt
csapatával osztrák bajnokságot is
nyert.

– Mi a további menetrend, ha
megnyerik a bajnokságot?

– Az április 27-i utolsó forduló
után következik a három NB II-es
csoport gyõztesének a rájátszása.
Oda-visszavágó alapon mérkõznek
meg egymással, a gyõztes automa-
tikusan felkerül az NB I-be. A máso-
dik osztályozót játszik a NB I 9. he-

lyezettjével, minden valószínûség
szerint a Békéscsabával vagy a Va-
sassal. A várható ellenfelek? A Kö-
zép csoportban a jónéhány korábbi
NB I-es játékost soraikban tudó sze-
gediek az esélyesek a bajnoki cím-
re, míg a Keleti csoportban az a
Nagykáta, amely az elõzõ évben
még a legmagasabb osztályban
szerepelt. Nem lesz sétagalopp a
körmérkõzés ellenük. 

A bajnoki szereplés anyagi hátte-
re biztosított, a csapat most már he-
ti három közös edzéssel – a játéko-
sok közül számosan nagypályán is
játszanak és klubjaikban is edzenek
– készül az újabb megmérettetések-
re. Nem feledkeznek meg az után-
pótlás-nevelésrõl sem, több toborzót
is tartottak, tartanak, március 9-én
18 órától a Kölcsey-gimnáziumba
várják a sportág iránt érdeklõdõ fia-
talokat.

LÁTÓTÁVOLBAN A RÁJÁTSZÁS
TÚL A RANGADÓKON A GÖCSEJ SK

A Göcsej Sport Klub férfi futsalcsapata túl van a bajnokság ta-
vaszi idényének három legnehezebb mérkõzésén, az idegenbeli
BME elleni gyõzelemmel felérõ 3-3-as döntetlen után is megtar-
totta 1 pontos elõnyét a tabella élén. A számba jöhetõ riválisok
ellen megszerezhetõ 9 pontból hetet be is gyûjtöttek az
egerszegiek, s hét fordulóval az alapszakasz befejezése elõtt
egyértelmûen a bajnoki cím esélyesének számítanak.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEISZÛCS VALDÓ INDULHAT
A PRÁGAI FEDETT PÁLYÁS EB-N

A jövõ hét végén Prágában megren-
dezésre kerülõ felnõtt fedett pályás
Európa-bajnokságon ott lehet az indu-
lók között Szûcs Valdó, a Zalaszám
ZAC atlétája is, aki a 60 m-es gátfutás-
ban képviseli két nemzetközi klasszis –
Baji Balázs és Kiss Dániel – mellett Ma-
gyarországot.

EDZÕTÁBOR ÉS EMLÉKVERSENY
SZOMBATHELYEN

A Magyar Súlyemelõ-szövetség ki-

helyezett négynapos edzõtábort tartott
Szombathelyen utánpótláskorú ver-
senyzõknek a Sport XXI. program kere-
tében. A ZTE Súlyemelõ Klubot két
sportoló képviselte, akik az edzõtábor
keretében Vas megye bajnokságán is el-
indultak.

A ZTE sportolóinak eredményei. Ser-
dülõk. 85 kg: 1. Bakos Alex 106 ( 46+60
kg). 56 kg: 2. Kára Erik 85 (40+45) kg.

Bakos Erik, az MSSZ Héraklész-progra-
mos (tizenhét éves utánpótláskorú) vá-
logatottjába kapott meghívást.

JÓL TELJESÍTETT A SZEDETT-VEDETT

Zalaegerszegen, az Ostoros Károly
csarnokban hét csapat részvételével
rendezte meg  farsangi tornáját a  váro-
si röplabdabizottság. A tornán részt
vett csapatok között ott volt a magyar
szervátültetettek válogatottja is. 

A torna végeredménye: 1. Szedett-
vedett, 2. Retro, 3. Szervátültettek, 4.
LSL SC, 5. Pápa, 6. ZEUS SE, 7. Mind-
egy.

SPORTHÍREK
RÖVIDEN

Horváth Péter, Daru Bence, Városi Viktor.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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!
KEGYELETI SZOLGÁLAT

VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.                              

Tel.: 92/900-036 Fax:  92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2015. március 26., április 30.

Kék zsák: 2015. március 27., április 24.

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

Asztali
számítógépek,

laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

Telefon:
06-30/247-0700

TAKARÍTÓNÕ

JELENTKEZÉSÉT

VÁROM

HÉTFÕTÕL

CSÜTÖRTÖKIG

REGGELENKÉNT

8 ÉS 9 ÓRA KÖZÖTT.
ZALAEGERSZEG,

KOSZTOLÁNYI U. 39.


