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A helyi érték

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester, a
város idõsügyi tanácsának elnöke
elöljáróban az idõsellátás helyi ered-
ményeirõl beszélt. Megemlítette töb-
bek között a Gasparich úti idõsott-
hon korábbi átadását, a volt Pais-
iskolában létesítendõ idõsotthon
építésének idei kezdését, az Idõs-
barát Önkormányzat Díjat, valamint

az egy hónapos õszi idõsnapi ren-
dezvénysorozatot. A polgármester
hangsúlyozta, a város idõs lakóira
egész évben figyelnek, a nyugdíjas
szabadegyetem pedig egy újabb le-
hetõség arra, hogy kifejezzék tiszte-
letüket az idõsebb generációknak.

Az érdeklõdõk két alkalommal
3–3 elõadást hallgathatnak meg
tandíjmentesen. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

SE FELVÉTELI, SE VIZSGA
SZENIORAKADÉMIA – NYUGDÍJASOKNAK
Nem kell felvételezni, sem vizsgázni, az egyetemi oklevél meg-

szerzéséhez elég részt venni a Szeniorakadémia elõadásain. Za-
laegerszeg városa is csatlakozott a PTE Felnõttképzési és Embe-
ri Erõforrás Fejlesztési Kara, a Nyugdíjasok és Idõsek „Életet az
éveknek” Országos Szövetsége valamint az Önkonet Kft. által in-
dított országos nyugdíjas szabadegyetemi programhoz, melynek
részleteit sajtótájékoztatón ismertették.

– pet –

A nyári szünetet követõen hat
nagyszínpadi és két ifjúsági elõ-
adást láthatnak a nézõk. Folyta-
tódik a Tantermi deszka sorozat
és a Lakásszínház is, az Ady út
10. szám alatt. Az évad október
9-én indul; Tolcsvay László–
Müller Péter–Bródy János Doktor
Herz címû musicalével, melyet
Szerednyei Béla rendez.

Október folyamán mûsorra ke-
rül egy vígjáték is Besenczi Ár-
pád rendezésében: Ephraim Kis-

hon (Kishont Ferenc) A házas-
ságlevél címû komédiájának fõ-
szerepét is Besenczi Árpád
játssza Ecsedi Erzsébettel.

Nagyszínpadra kerül az elmúlt
évek egyik stúdiószínpadi elõ-
adása. Krusovszky Dénes: Az
üveganya címû tragikomikus já-
tékát Sztarenki Pál rendezi. A
rendezõ praktikus okokkal indo-
kolta a nagyszínpadra költözést.
Mint mondta: kevésszer volt al-
kalmuk a házi színpadon elõadni
a darabot, úgy érzi, nem játszot-
ták ki eléggé, és a történet meg-

ér annyit, hogy nagyobb számú
közönség is láthassa.

Az évad egyik fontos elõadása
lesz A hullám színmû, melyet
Vidovszky György rendez. Todd
Strasser regényét Tasnádi István
írta színpadra.

Az amerikai regénybõl néhány
éve azonos címmel egy német film
is készült, melybõl a sajtótájékoz-
tatón be is mutattak egy kis részle-
tet.   A történet fontos témát fesze-
get: egy középiskolai tanóra kere-
tén belül igyekszik bemutatni a
diktatúrát, és az elnyomó rendsze-
rek manipulatív technikáit, olyan-
nyira, hogy drámaian sikerül is túl-
lépniük az „órai kereteket”.  Az elõ-
adás fõszereplõje Sztarenki Pál
lesz, a színház fiatal színészein kí-
vül pedig helyi középiskolások is
szerepelnek majd a darabban.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ELKÉSZÜLT A JÖVÕ ÉVAD MÛSORTERVE
VEREBES ISTVÁN SHAKESPEARE-T RENDEZ

Rendhagyó sajtótájékoztató keretében mutatta be a Hevesi
Sándor Színház a 2015/16-os évadra tervezett elõadásokat. Az
újságírókból, színházbarátokból és kollégákból álló közönség a
teátrum próbatermében rövid jeleneteket, bejátszásokat láthatott
a következõ évad repertoárjából. A meghívott rendezõkkel és
színészekkel pedig Mihály Péter, a társulat színmûvésze beszél-
getett.

PROGRAMKAVALKÁD

A 130. ÉVFORDULÓRA
Egész éves programsorozatra készül a zalai megyeszék-

hely, hiszen idén ünnepeljük a rendezett tanácsú várossá vá-
lás 130. évfordulóját. Az események között lesznek olyanok,
melyek kifejezetten a jubileumra fókuszálnak, több hagyomá-
nyos esemény viszont épp az évforduló miatt kap új színeze-
tet.

– pet –

A részletekrõl Balaicz Zoltán polgármester tartott sajtótájé-
koztatót a város Dísztermében, mert mint fogalmazott: innen
indult minden. 1885. május 13-án itt fogadta el a képviselõ-tes-
tület, hogy a korábbi nagyközségi státus helyett rendezett ta-
nácsú várossá váljon Egerszeg. Ekkor választották meg az el-
sõ polgármestert is, Kovács Károly személyében.

Ami a programokat illeti, év végéig szinte minden hétre jut
valami érdekesség: szórakoztató, nagyobb tömegeket meg-
mozgató eseményekre, illetve tudományos, szakmai találko-
zókra egyaránt sor kerül.

(Folytatás a 2. oldalon.)

DR. VÖLGYI ZOLTÁN GASZTROENTEROLÓGUS FÕORVOS
RENDELÉS HELYE: LÉDA MAGÁNKLINIKA,  ZALAEGERSZEG, ADY UTCA 58.

RENDELÉS IDEJE: CSÜTÖRTÖK 17–20 ÓRA, SZOMBAT: 10–16 ÓRA

BEJELENTKEZÉS: +36-70/318-2790 • +36-92/357-790 

ALéda Magánklinikán gasztro-

enterológiai szakrendelésén

várja a pácienseket dr. Völgyi Zoltán

belgyógyász, gasztroenterológus fõor-

vos.

A rendelésen az emésztõszervek

betegségeinek felismerésével és ke-

zelésével foglalkozunk. A szükséges

vizsgálómódszerek (UH, endosz-

kópia)  helyben rendelkezésre állnak.

Az endoszkópia (gyomor- és vastag-

béltükrözés) lehetõvé teszi a nyelõcsõ,

a gyomor, a nyombél, a vastagbél köz-

vetlen vizsgálatát, a szövettani minta-

vételt és a polipeltávolítást. Amit kíná-

lunk betegeinknek, az a rövid várako-

zási idõ, fájdalommentes vizsgálat,

szén-dioxid-befúvás a régió legkorsze-

rûbb eszközparkjával. Mind a gyomor-,

mind pedig a vastagbéltükrözés esetén

HD minõségû NBI képalkotás lehetsé-

ges. Ez a fejlett technika lehetõvé teszi

a daganatmegelõzõ eltérések koraibb

felismerését, ezáltal a daganatok ki-

alakulásának megelõzését.

A gasztroenterológiai szakrendelés

felkeresését a már tünetekkel rendel-

kezõ illetve a fokozott rákrizikójú

(például családban, fõleg fiatalkorban

elõforduló gyomor-, vastagbélrák) be-

tegeknek, továbbá minden egészség-

tudatos embernek ajánljuk, aki elmúlt

45 éves, és a vastagbélrák leghatéko-

nyabb szûrõmódszerét kívánja válasz-

tani.

GASZTROENTEROLÓGIAI SZAKRENDELÉS
RÖVID VÁRAKOZÁSI IDÕ, FÁJDALOMMENTES VIZSGÁLAT

ZALAEGERSZEG
ÜNNEPEL



Ennyi a hivatalos tájékoztató,
amit vasárnap reggel a rendõrség
kiadott. Estig a különbözõ hírpor-
tálokon és a közösségi hálón rész-
ben megerõsített információk sze-
rint a gyilkosság áldozata B. Júlia,
a Kölcsey-gimnázium érettségi

elõtt álló tanulója. A gyanúsítottat
B. Barnabás 21 éves fõiskolai hall-
gatót – akit a nap folyamán Keszt-
helyrõl a zalaegerszegi megyei
kórházba szállítottak – õrizetbe
vették. A fiatalember Sármellék
közelében autójával egy fának

csapódott és
a fejét érte
az ütés. Hi-
v a t a l o s a n
meg nem
erõsített in-
f o r m á c i ó k
szerint a tra-
gédia oka az
volt, hogy a
lány szakíta-
ni akart Bu-
dapesten ta-
nuló barátjá-
val. 

A Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság lapzártánk után, hétfõ
délután tartott sajtótájékoztatót,
melyrõl a www.zalamedia.hu
weboldalon olvashatnak rész-
letesen.

– b. k. –

A rendezvény
sajtótájékoztató-
ján Balaicz Zol-
tán polgármester
felidézte az im-
már Fiatalok He-
te néven zajló kö-
zös rendezvény
e l õ z m é n y e i t ,
mely a 2002-ben
létrejött megálla-
podástól fokoza-
tosan nõtte ki
magát a mai for-
májáig.

– Erõsítik egy-
mást a progra-
mok, így vált az
egyhetessé. A
város számára
fontos, hogy a
fiatalok, akár a

helyiek, akár az átmenetileg itt
élõk jól és otthon érezzék magukat
Zalaegerszegen. Ehhez az önkor-
mányzat erkölcsi és konkrét anya-
gi segítséget is nyújt – mondta a
polgármester.

Az eseményeket Bogár Adrienn
HÖK-elnök és Kövesi Csaba diák-
polgármester valamint a HÖK és

DÖK több képviselõje ismertette. A
hét elsõ felében indul a Fõiskolás
Fesztivál a PTE Egészségtudomá-
nyi Karnak, illetve a BGF Gazdál-
kodási Karnak otthont adó intézmé-
nyek területén. A középiskolások
szerdán veszik át a hatalmat, diák-
parlamenttel és ünnepi közgyûlés-

sel nyitnak. A csütörtöki sportnap
négy helyszínen (Ady-, Zrínyi-, Köl-
csey- és Csány-iskolák), négy
sportágban (futball, kosárlabda,
kézilabda, röplabda) zajlik. Végül
péntek-szombaton 24 órás vetél-
kedõre várják a nyolc résztvevõ
csapatot és a szurkolókat a Városi
Sportcsarnokba.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Jó néhány megszokott program

csatlakozik az évfordulóhoz, így a
Fiatalok Hete rendezvénysorozat, a
XII. Országos Fazekas-Keramikus
Találkozó és a IV. Pálinka és Man-
galica Majális is az évforduló kere-
tein belül kerül megrendezésre.

A polgármester elmondta: a
konkrétan a város napjához kap-
csolódó rendezvénysorozat idén
egy hónaposra bõvül. Az Eger-
szegi Tavaszi Fesztivál május
12-én indul a kicsinyek városkö-
szöntõ hangversenyével, és június
12–14. között teljesedik ki a ha-
gyományos Egerszeg Fesztivállal.
A két dátum között tematikus zenei
hétvégék várják a közönséget. A
fesztivált a sorozatos kedvezõtlen
idõjárás miatt helyezték át egy hó-
nappal késõbbre.

Május 13-án – vagyis a város
napján – 13 órakor 130 év, 130
percben címmel egy múltidézõ,
belvárosi sétára kerül sor a
Tourinform-iroda szervezésében.
A résztvevõk a séta alkalmával
körbejárják a nevezetes belvárosi
épületeket és helyszíneket, és ér-
dekes történeteket is hallhatnak az
egyes állomásokon.

Május 15-én kerül sor Díszte-
remben az ünnepi közgyûlésre,
valamint a Pro Urbe-díjak és a
díszpolgári cím átadására. Szintén

ezen a napon egy új szobor is fel-
avatásra kerül a Dísz téren: Far-
kas Ferenc szobrászmûvész alko-
tása egy nemest és egy régi Zala
vármegye domborzatát megjelení-
tõ térképet ábrázol.

Több hagyományos rendezvény
is megújul az idén: a szeptemberi
szüreti fesztivál I. Zalaegerszegi
Vadpörkölt- és Borfesztivállá alakul.
A szervezõk szerint ugyanis a vad-
ételek országos érdeklõdésre is
számot tarthatnak, a gasztronómia
ezen ágával pedig még egyetlen
hazai település sem foglalkozott.

Advent idejére teljesen átalakul az
Aranykapu és a karácsonyi vásár
is. Idén a nagytemplomtól a Dísz
térig több állomás is várja majd a
vásárlókat, akik az egyes megálló-
helyeken (Mindszenty tér, Kossuth
tér, Kossuth utca, Dísz tér) nem-
csak ajándékokat vehetnek, hanem
leülhetnek egy bögre teára vagy
forralt borra is.

A 130. évforduló kapcsán több
képes album és helytörténeti kiad-
vány is megjelenik. Elkészült Bé-
res Katalin történész Zalaeger-
szeg kulturális élete a két világhá-
ború között címû kismonográfiája,
Molnár András történész pedig a
június 10-én megrendezésre kerü-
lõ várostörténeti konferencia
(Egerszegi évszázadok) anyagát
készül kötetbe rendezni.

A város a jubileumi évre egy
külön logót is készíttetett, melyen
a nagytemplom tornyai jelennek
meg szimbolikus, grafikus formá-
ban. A hivatalos rendezvényeken
és az ünnepi kiadványokon mindig
látható lesz majd a 130 évet jelké-
pezõ ábra.

(Az év második felének prog-
ramjairól folyamatosan tájékoz-
tatjuk olvasóinkat.)

ZALAEGERSZEG ÜNNEPEL
PROGRAMKAVALKÁD A 130. ÉVFORDULÓRA

A polgármester ideje alatt ren-
geteget fejlõdött és szépült Zala-
egerszeg; új városrészek és utcák
jöttek létre. Akkor alakult ki a bel-
város mai arculata, és akkor épült
számos olyan épület, mely ma is
meghatározza a városképet (pos-

ta, vasútállomás, Notre Dame-zár-
da, ferences templom). A hagyaté-
kot (mely egy komplett, húszas
évekbõl származó ebédlõgarnitú-
rát, valamint porcelánokat, festmé-
nyeket és könyveket tartalmaz)
Czobor leszármazottai kínálták

megvásárlásra a múzeumnak, ám
az 1,65 millió forint összegû gyûj-
teményt az intézmény nem tudja
önerõbõl megvásárolni, ezért a la-
kosság hozzájárulását kérik. 

A gyûjtés május végéig tart, és
a múzeum vezetõinek számításai
szerint, ha csak minden tízedik vá-
roslakó adna 200 forintot, már
összegyûlne a szükséges összeg.
Adakozni immár négy helyszínen
is lehet, hiszen a polgármesteri hi-
vatal és a Göcseji Múzeum mellett
a sportcsarnokban és a Hevesi

Sándor Színház nézõtéri galériájá-
ban is helyeztek ki gyûjtõládákat,
de egy számlaszámra is lehet ado-
mányt küldeni.

A múzeum tájékoztatása szerint
egyelõre az összeg egyharmada
gyûlt össze (három cég és nyolc
magánszemély adakozott, valamint
a múzeum és a város ajánlott fel
250–250 ezer forintot), így továbbra
is kérik mindazokat, akiknek fontos
a város története és múltja, hogy
adományaikkal támogassák az ak-
ció sikerét. Annál is inkább, mert a
hagyaték tárgyai pontosabb képet
adhatnak a város nagypolgárságá-
nak életmódjáról és a két világhábo-
rú közötti mindennapi életrõl.

Számlaszám:
11749008-15433114-10130005

FÕISKOLÁS FESZTIVÁL ÉS DIÁKNAPOK
FIATALOK HETE

Elõtérbe kerülnek a fiatalok április 13. és 18. között Zalaegersze-
gen, amikor is a XI. Fõiskolás Fesztivál, illetve a IV. Városi Diákna-
pok zökkentik ki a hallgatókat, diákokat a napi rutinból. 2010 óta
koncentrálják egy hétre a felsõoktatásban és középiskolákban ta-
nulók évi rendes szórakoztató programjait, melyben a rendhagyó
szakmai rendezvények mellett a sport, a gasztronómia, a humor, a
zene és vetélkedõk nyújtanak kikapcsolódási lehetõséget. 

PARKOLÁS
PAIS–MADÁCH UTCAI PARKOLÓ MEGVÁLTOZOTT RENDJE

Tájékoztatjuk a tisztelt a gépjármû-tulajdonosokat, hogy a
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata beruházásában megvalósu-
ló Idõsek és Demens Állapotúakat Ellátó Intézmény kialakítási
munkái (volt Pais-iskola) 2015. március 9-én megkezdõdtek.

A munkaterület megközelítése és  építõanyag szállítása érdeké-
ben szükségessé válik a Zalaegerszeg, Madách u. 2. és Pais D. u.
13. számú társasházak közötti parkolóban a nem jelölt, középsõ par-
koló sorból 4–4 parkolóhely kirekesztése északi és déli oldalon. 

Felkérjük a tisztelt a gépjármû-tulajdonosokat, hogy a beruhá-
zás teljesítésének határidejéig – várhatóan 2015. augusztus 31. –
a megváltozott parkolási rendet szíveskedjenek tudomásul venni!
Kérjük továbbá, hogy az elzárt parkolóhelyek helyett a Pais Dezsõ
utca elején lévõ parkolókat illetve a Pais-iskola étterme elõtti par-
kolóhelyeket szíveskedjenek használni!

JELENTKEZÉS

A SZENT CSALÁD

ÓVODÁBA

FELHÍVJUK A FIGYELMET,
HOGY

A SZENT CSALÁD ÓVODÁBA

A JELENTKEZÉS IDÕPONTJA:

2015. ÁPRILIS 20–21.

AZ ÓVODÁBAN EZEKEN

A NAPOKON 8.00–17.00 KÖZÖTT

FOGADJÁK A SZÜLÕKET.

ÚJABB GYÛJTÕLÁDÁKAT HELYEZTEK KI
CZOBOR-HAGYATÉK: MÉG VÁRJÁK AZ ADOMÁNYOKAT

Újabb gyûjtõládákat helyezett ki a Göcseji Múzeum a Czobor-
hagyaték megvásárlásának sikere érdekében. Mint arról már ko-
rábban beszámoltunk, a múzeum közadakozást hirdetett abból a
célból, hogy meg tudja vásárolni a város egykori polgármeste-
rének, az éppen 140 éve született Czobor Mátyásnak a hagyaté-
kát, aki 1918-tól 1936-ig vezette a várost.

GYILKOSSÁG A PARKERDÕBEN
18 ÉVES LÁNY AZ ÁLDOZAT – ÉRETTSÉGI ELÕTT ÁLLT

Emberölés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat
nyomozást a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi osztálya
egy 21 éves zalaegerszegi fiatalember ellen, aki megalapozottan
gyanúsítható azzal, hogy április 11-én, szombaton késõ este meg-
ölte a 18 éves középiskolás lányt. A holttestet a rendõrök a Park-
erdõben találták meg. A feltételezett elkövetõ ezután autóba ült és
a 76-os fõúton Sármellék és Fenékpuszta között balesetet szenve-
dett. A mentõk a keszthelyi kórházba vitték, ahol rendõrök õrzik.
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– Az iskola vezetõsége, az In-
tézményi Tanács és a Szülõi Mun-
kaközösség szeretne további le-
hetõségeket biztosítani az itt tanu-
ló gyerekek számára. Ismét új kihí-
vás elõtt állunk, komplex informati-
kai fejlesztést szeretnénk végre-
hajtani az iskolában – fogalmaz
Herkliné Ebedli Gyöngyi igazgató.
– Az Izsák-iskolát a jövõ útjára ál-

lítjuk. Az a dolgunk, hogy biztosít-
suk a gyerekek számára mindazt a
biztos alapot, amivel felvértezve
olyan korszerû tudással kezdhetik
a gimnáziumot, szakközépiskolát,
hogy érzõdjön, „ezek a gyerekek
az Izsákból jöttek”.

A tudás mellett fontos a profiz-
musra törekvés is, vagyis, úgy ten-
ni a dolgainkat, hogy a kihívásokra

választ tudjunk adni – folytatja az
igazgató asszony. – A pedagógu-
sokat szintén próbáljuk ebbe az

irányba motiválni, hogy olyan
szakmai gárda dolgozzon együtt,
aki képes a közös feladatok meg-
valósítására. 

Herkliné Ebedli Gyöngyi hozzá-
tette: – Fontos, hogy a gyerekek
problémamegoldó képességét,
aktivitását különbözõ kisebb kö-

zösségekben alakítsuk, fej-
lesszük. Szeretnénk olyan iskolá-
vá válni, és olyan programot kínál-
ni szülõknek, gyerekeknek egy-
aránt, hogy ne csak a
csácsbozsoki városrészbõl, ha-
nem Zalaegerszegrõl és környé-
kérõl is jöjjenek diákok. Ennek ér-
dekében oktatunk két idegen nyel-
vet, indítottunk mûvészeti képzést
és sportprogramot.

Takács László, az Intézményi
Tanács elnöke elmondta: a két év-
vel ezelõtti vezetõségváltás után
„fantasztikus szakmai és morális
változást hozott létre az új vezetés
az iskolában, ami mögé muszáj
volt szülõként is beállni”. Nem
csak támogatóként, hanem segítõ-
ként is.

– Rendszeresen egyeztetünk
az intézmény vezetõivel arról,
hogy tudnánk még elõbbre vinni
az iskolát a fejlõdésben. 2013-ban
alakítottuk a Csács-I-Zsák Egye-
sületet, segítünk egymásnak a ter-
vezésben, a különbözõ rendezvé-
nyek szervezésében, lebonyolítá-

sában. Az egyesület külsõ pénz-
forrásai – adományokból, jóté-
konysági bál bevételébõl, hulla-
dékgyûjtésbõl – az utolsó fillérig a
gyermekeket szolgálja.

Gál Edina igazgatóhelyettes a
nyelvi képzés részleteirõl tájékoz-
tat. 

– Két nyelvet tanulhatnak a diá-
kok nálunk: választható az angol
és a német. Az elsõ négy évfolya-
mon egy nyelvvel ismerkedhetnek
a gyerekek, ekkor elsõsorban az
alapképességek megalapozása
történik. Negyedik osztálytól be-
szélhetünk tényleges nyelvtanu-
lásról. Ötödik osztályban lép be a
második nyelv kommunikatív cél-

lal. Azt szeretnénk, hogy a késõb-
biekben a nyelvvizsga követelmé-
nyeinek jól megfelelhessenek
diákjaink.

Herkliné Ebedli Gyöngyi leg-
újabb céljukról, az informatikai fej-
lesztésrõl azt mondta: nem csak új
gépek beszerzésérõl van szó, el-
képzeléseik komplexebbek. Olyan
célt tûztek ki, amelyben az infor-
matikai tanítás, mint tantárgy rá-
épül a többi tárgyra. Meggyõzõdé-
sük, hogy az informatika segítsé-
gével, sokkal hatékonyabban tud-
nak oktatni, és ezzel a gyerekek
képességbeli különbségeit is ki
tudják egyenlíteni. Digitális tan-
anyagokkal ismertetnék meg a ta-

nulókat, elõször három tantárgy
keretében, az idegen nyelv, a ma-
tematika és a helyesírás jöhet szó-
ba, aztán késõbb lehet bõvíteni a
tantárgyak körét. 

S hogy mit kínál még az Izsák-
iskola? Gál Edina sorolja:

– Nagyon sokszínû a gyerekek-
nek szóló sok közmûvelõdési
program: az egészségnapok, az
ádventi készülõdés, a karácsonyi
koncert, az idegennyelvi est, az
Izsák-napi rendezvények, a zene-
iskolai oktatás. Az iskola vala-
mennyi tanulója rendszeresen
szerepel a színpadon, megismerik
a taps örömét, és ez egy olyan
plusz, amit egy több száz fõs in-

tézmény nehezebben tud megadni
a diákjainak.

Takács László mindehhez hoz-
záteszi: nagyon fontos az intéz-
mény életében a sport, amely in-
tézményi és egyesületi szinten is
megjelenik. Többek között folyik a
Bozsik „labdarúgóprogram”, rend-
szeresen 70–80 gyerek jár focizni
az iskola mûfüves pályájára. 

– Annyi az esemény, a rendez-
vény az iskolában, hogy szükség
van a szülõk segítségére. Ezt meg
is kapjuk, hiszen látják, érzik a szak-
mai változás pozitív irányait. Az
Izsákban a gyermek a legfontosabb
és a sikerélmény, ami növeli önbi-
zalmukat és boldoggá teszi õket. 

– AL –

Zalaegerszeg polgármestere
elmondta, Vigh László országgyû-
lési képviselõvel együtt határozták

el, hogy a megyeszékhely körüli
településekkel a korábbinál sokkal
aktívabb, a projekteket sokkal in-
kább elõtérbe helyezõ, korrekt
együttmûködést alakítanak ki. Már
szinte valamennyi polgármester-
rel találkozott és egyeztetett arról,
hogyan tudják eredményesen
összehangolni a TOP-program-
ban rendelkezésre álló megye-
székhelyi valamint megyei forrá-
sok felhasználását. Az együttmû-
ködés irányaival kapcsolatban
példaként említette meg, hogy
Egervár önkormányzatával a kul-
turális kapcsolatok terén találták
meg a lehetõségeket. 

Nagypálival három területen
képzelik el az együttmûködést.
Zalaegerszeg ökováros program-

ja révén a környezettudatos ne-
velés, a környezet és a természet
védelme mellett tette le voksát,
Nagypáli pedig élen jár a megúju-
ló energiaforrások felhasználásá-

ban. Éppen ezért az egyik terület
a megújuló energiák alkalmazá-
sának elõsegítése, a másik az
elektromos kerékpárok elterjedé-
sét szorgalmazó projekt, melynek
köszönhetõen nemcsak Nagypá-
liban és Szalafõn, de Zalaeger-
szegen is létesítenek töltõ- és
kölcsönzõállomást. A harmadik
terület a közös gazdaságfejlesz-
tés, ami ipartelepítést is magába
foglalhat.

Köcse Tibor, Nagypáli polgár-
mestere mutatta be a helyi ener-
getikai önellátás irányába mutató
Zöld út falufejlesztési program
eddigi eredményeit, melynek ré-
vén a település több hazai és
nemzetközi díjat vívott ki magá-
nak. 

EGYÜTTMÛKÖDÉS NAGYPÁLIVAL
ÚJRAGONDOLJÁK A TÉRSÉGI KAPCSOLATOT

A térségi együttmûködés újragondolásáról beszélt Balaicz Zol-
tán Nagypáliban azon a konferencián, mely megelõzte a helyiter-
mék-kiállítótér átadását a megyeszékhely szomszédságában fek-
võ településen.

– Antal Lívia –

– Kezdeném azzal, hogy a
rendõrség is él a közösségi olda-
lak adta elõnyökkel, hiszen aki fel-
lép a www.police.hu honlapra, a
cikkek, a nyilvános körözések alatt
láthatja a megosztási lehetõsége-
ket. Az interneten gyakoriak a
rendõrségi (ál)hírek, ezért felhív-

nám a figyelmet arra, csak az hite-
les, valós információ, amit a
www.police.hu portálról osztanak
meg a forrás feltüntetésével. A
rendõrség információközlésre, fel-
hívásra a sajátján kívül más honla-
pokat, közösségi oldalakat nem
használ. 

– Így hiteles információ a
Facebookon is megjelenhet.

– Valóban, ha a rendõrség hon-
lapjáról veszik át. A Facebook és
más közösségi portálok nyilvános
oldalak, melyeken voltaképpen bár-
ki bármit közzétehet, de saját fele-
lõsségére. Éppen ezért érdemes át-
gondolni azt, miként használjuk a
közösségi oldalakat eltûnt vagy el-
tûntnek hitt családtagjaink, bará-
taink keresésére. Találkoztunk már
például olyannal, amikor a barátnõ
tette ki barátnõje fotóját a Face-
bookra, azzal, hogy eltûnt. Ez fiatal-

korú esetében jogszabályba ütkö-
zik, mert a törvényes képviselõ hoz-
zájárulása nélkül nem teheti meg.
Felnõtteknél, nagykorúaknál gya-
korta elõfordul, hogy a családi köte-
lékbõl kiváló személy nem akarja,
hogy megtalálják. Ekkor a rendõr-
ség, ha rá is lel az illetõre, a hozzá-
tartozóval, aki kerestette, csak an-
nyit közölhet, hogy ép és egészsé-
ges, a tartózkodási helyét viszont
nem árulhatja el. Természetesen
más lapra tartozik az, ha bûncselek-
ményt követett el, vagy bûncselek-
ménynek esett áldozatául.  

– Mit tehetünk, ha eltûntnek
vélünk egy családtagot?

– A félreértések és a felesleges
riadalmak elkerülése végett, külö-
nösen gyermekek, fiatalkorúak
esetében azt kérjük, hogy elõször
a rendõrséghez forduljanak a be-
jelentéssel, mégpedig azonnal,
mert a mi kezünkben vannak azok

az eszközök, melyekkel leggyor-
sabban felkutathatók az eltûnt
személyek. 

A rendõrség a honlapján a kö-
rözés visszavonásával azt is jelzi,
ha valaki elõkerült. Ez sok esetben
a közösségi oldalakon nem törté-
nik meg, vagy ha mégis, akkor is
megeshet az, hogy a keresés té-
nye, a folyamatos megosztások
miatt tovább terjed az interneten. 

– Mennyire gyakori, hogy el-
tûnt személyt keresnek a me-
gyében?

– Szerencsére ritkán találko-
zunk ezzel a problémával. Jellem-
zõen nevelõotthonokból szöknek
meg gyerekek, vagy idõs hozzá-
tartozók tûnnek el otthonukból,
akiket hamar meg is találunk. A
közelmúltban a zalaegerszegi
Csipkeház alatt leltünk rá egy idõs
emberre, egy másik idõs személyt
a Nagykanizsa környéki erdõben
helikopterrõl vettünk észre. Fontos
tudni, amikor bejelentést kapunk
eltûnt személyrõl, azonnal elren-
deljük a körözést. Forduljanak
hozzánk bizalommal, bátran adják
át azokat az információkat, melyek
segíthetik a rendõrség munkáját
az felkutatásában, mert a gyorsa-
ság emberéletet menthet.

ELTÛNT SZEMÉLY KERESTETIK
A FACEBOOK HELYETT INKÁBB A RENDÕRSÉGHEZ FORDULJANAK

A Facebookon naponta találkozhatunk eltûnt személyek fotói-
val, melyeket kétségbeesett családtagok, barátok tesznek fel,
megosztásokat kérve a megtalálás reményében. A többszörös
posztolás láncolatában azonban sokszor olyan oldalakon jelenek
meg ezek a felhívások, melyek szinte megkérdõjelezik valódisá-
gukat. Az eltûnt személyek felkutatásának rendõrségi feladatairól
Vizlendvay József rendõr alezredest, a Zala Megyei Rendõr-fõka-
pitányság Bûnügyi Osztályának vezetõjét kérdeztük.

Vizlendvay József

(Folytatás az 1. oldalról.)
Április 22-én 14 és 17 óra között

elsõként Balaicz Zoltán polgármes-
ter beszél a városfejlesztési tervek-
rõl, dr. Vándor Virág járásbíró Az
idõskori jogtudatos magatartás cím-
mel szól a hallgatókhoz, majd dr.
Klein Sándor akadémikus, pro-
fessor emeritus az idõskori tanulás-
ról tart elõadást. Boda László, a Za-
la Megyei Idõsügyi Tanács elnöke
hozzászólásában örömét fejezte ki,
hogy Zalaegerszeg városa csatlako-
zott a nyugdíjas szabadegyetem-
hez. Mint mondta, az akadémiával

az élethosszig tartó tanulás fontos-
ságára kívánják felhívni a figyelmet.
Szellemi frissesség ugyanis hozzá-
járul az idõskor, a nyugdíjasévek ak-
tívabb és tudatosabb megéléséhez.

A Szeniorakadémiára mindazok
jelentkezhetnek, akik betöltötték 55.
életévüket. Ez a felvétel egyetlen kri-
tériuma. A beiratkozás az elsõ kép-
zési napon történik. A részvétel a
fontos; aki mind a hat elõadást meg-
hallgatja, egyetemi oklevélben ré-
szesül.

A szabadegyetemnek a BGF
Infocentruma ad helyet a Gasparich

úton. A teremben 150-en is elférnek.
A szervezõk azért is bíznak a nagy
érdeklõdésben, mert õsszel folytatni
kívánják a képzési programot.

Május 19-én 14 és 17 óra között
dr. Halász Imre PhD fõiskolai tanár,
kandidátus, a BGF gazdálkodási ka-
rának ökoprogramját mutatja be,
Szellõ János címzetes egyetemi do-
cens az idõskori foglalkoztatás ak-
tuális kérdéseirõl beszél, míg dr.
Hegyesiné Orsós Éva, az „Életet az
éveknek” Országos Szövetségének
elnöke az idõsbarát üdülési és uta-
zási programokról tart elõadást.

SE FELVÉTELI, SE VIZSGA

EZEK A GYEREKEK AZ IZSÁKBÓL JÖTTEK!
A JÖVÕ ÚTJÁN: ÚJ KIHÍVÁSOK ELÕTT AZ ISKOLA
Családias iskola. A kis létszámú osztályokban több idõ jut min-

den gyermekre. A szakmai oktatás színvonala magas az Izsák Im-
re Általános Iskolában, ezt mutatják a kompetenciamérések ered-
ményei és a középiskolai felvételi mutatók is. Sikereket tudnak
felmutatni a tehetséggondozás, a tanulási nehézségekkel küzdõ
és a mozgáskorlátozott gyermekek esetében is. A pedagógusok-
nak és a szülõknek fontos, hogy az itt tanuló gyermekeknek si-
kerélményeik legyenek, amire építkezve újabb és újabb kihívá-
soknak tudjanak majd megfelelni.

Egészség napi kóstoló.

Karácsonyi koncert az iskola színpadán.

Vándorserleg-átadás.
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– B. K. –

Az Iványi Ildikó nyugdíjas peda-
gógus vezette beszélgetésbõl kide-
rült, a gyöngyösi születésû színész
rendezõi vizsgával is rendelkezõ
gimnazista magyartanárjának kö-

szönheti a a pályaválasztást. Már a
középiskolás amatõr színjátszó
csoporttal világfesztiválon való
részvételt nyertek 1975-ben, de a
lehetõséggel anyagi okok miatt
nem tudtak élni. A Szegedi Nemze-
ti Színházban kezdte  pályáját, még
a fõiskola elõtt, majd annak elvég-
zése után Ruszt József invitálta Za-
laegerszegre. Rendezõi munkája
1993-ban indult Szabó Magda:
Szigetkék címû meséjével, nagy si-

kerrel, majd úgy alakult, hogy a to-
vábbiakban is mese- és ifjúsági da-
rabokat rendezett. 

Szóba kerültek az idei évad
szerepei is. 

– Nem ilyen színész vagyok,
meg kellett tanulni ezt a viselke-

dést, a hozzám nem illõ mondato-
kat – mondta a Kean, a színész cí-
mû darab kapcsán. – Extrém sarkí-
tott a karakter, finoman fogalmaz-
va. De van az elõadásban egy
rész, ahol az igazi színész megmu-
tatkozik. Az ekkor beálló csöndben
érzem, hogy ez a kontraszt meg-
fogja az embereket – majd szólt a
közönség reagálásának, hozzáál-
lásának meghatározó jellegérõl. –
A kamaradarabokban, a lakásszín-

házban nagyon szeretem a közön-
ség közelségét. Szinte hallani a le-
vegõvételüket, együtt lehet velük
lélegezni, játszótársakká válnak, s
ez nagyon jó érzés. Ezt a lehetõsé-
get csak a kis színpad, a térszín-
ház adja meg a színésznek. 

A szintén idei elõadás, a Közel-
lenség kapcsán megjegyezte –
Tasnádi darabjában keményebb a
hangvétel, mint a Sütõ András-féle
feldolgozásban. Hogy kinek, melyik
tetszik jobban, az ízlés kérdése. Az
öncélú trágárság és meztelenke-
dés taszít, de ha valamit ki akarunk
fejezni, néha keményebb eszkö-
zökhöz kell nyúlni. Az alaptörténet
a lényeg, s arra kell gondolni, mi-
lyen ma a világ, ezt kell hatásban
visszaadni. A színház dolga nem-
csak a szórakoztatás, hanem a
gondolkodásra késztetés is. 

A színész magánélete folytán
szóba került lánya, Farkas Laura
mûvészi tehetsége és ténykedése.
Illetve a hobbiként jegyzett olva-
sás és kertészkedés, a kétlaki élet,
melyben az alföld és a dombosabb
vidék szeretetete is benne van. Ma
már zalainak vallja magát, úgy ér-
zi befogadta a város, s ez megtisz-
teltetés számára. 

FARKAS IGNÁCCAL A SZÍNHÁZBARÁTOK
A GONDOLKODÁSRA VALÓ KÉSZTETÉS IS A FELADATUK
Harminc éve tapsolhat a zalai közönség Farkas Ignác Jászai

Mari-díjas színész alakításainak, illetve 22 éve rendezõi munkái-
nak. Számos kitüntetése között a Színházbarátok Köre elsõ elis-
merõ díját is õ kapta 1998-ban. Most pedig egy kis társalgásra
hívták a tagok a sokat foglalkoztatott színészt, aki az ide évadban
három darabban szerepel. Egyébként 97 darabot jegyez szereplõ-
ként, s számos gyermek- és ifjúsági elõadást vitt színre rendezõ-
ként Zalaegerszegen.

– B. K. –

Az apák védõszentje, Szent Jó-
zsef napja jó apropót adott az elõ-
adásnak, melyen soha nem látott
nagy számban vettek részt férfiak. 

– A gyermek az elsõ években
az anyával szimbiózisban él, s az
apa, az a közel lévõ, de mégis ide-
gen ember, akit elsõként megta-
pasztal a világból – kezdte mon-
dandóját a neveléskutató, aki
Joseph Kentenich elveit vallja e
kérdéskörben. Majd az apai sze-
repkör legfontosabb jellemzõit fej-
tette ki a hallgatóságnak. Elsõként
azt az állandóságot, mely kiszá-
míthatóságot jelent elvekben és
döntésekben, mérce a gyermek
számára. Az apai szeretet egyet-
len megmutatkozása a gyermek
(minél kisebb gyermek, annál in-
kább) számára az apai jelenlét,
méghozzá a teljes jelenlét, az
együtt töltött minõségi idõ (csak
egymásra figyelés). Nagy feladat
és nagy lehetõség ez az apák szá-
mára, fogalmazott az elõadó. A

napi gyakorlatban alig mérhetõen
kevés ez az idõ, mely egy felkiáltó-
jelet érdemel. 

– A gyermek számára az apa
mindentudó. Ez azt jelenti, hogy
mindent tud, ami hatással van a
gyermek életére. Ez egy felemelõ
tudás, bizalommal párosulva. En-
nek megfelelõen bölcsen mérlege-
li a terheket és a követelményeket.
Egy egész életre megtartó erõ le-
het, vagy éppen az örökös bizo-
nyítási kényszert okoz a „mit mond
errõl apám?” gondolat. A jó apa
„királyként”, azaz végtelenül igaz-
ságos és irgalmas személyként
van jelen a családban. Erre a ki-
rályra a lányoknak és a fiúknak
egyaránt szükségük van. A lá-
nyoknak azért, hogy saját viszo-
nyítási pontjuk legyen, megélhes-
sék „hercegnõségüket”, a fiúknak
pedig a becsületesség, az egye-
nesség példájaként.

A jó apa hibázhat, de nincse-
nek görbe útjai, nem tökéletes, de
tökéletességre törekszik, és hang-
súlyozom, mindig kész a megbo-
csátásra – mondja. A gyerek nem
tehet olyant, amit az apa nem bo-
csát meg. Egy hiteles személy,
akit lehet szeretni, ezért a törvé-
nyeit elfogadni. Az apa az elsõ
minta az életben való boldogulás-
ra is. Ez egy tanulható képesség,
mely merészségbõl, feladatválla-
lásból, újrakezdésbõl, az élet dol-
gaihoz valós viszonyulásból tevõ-
dik össze. Bár ezek lassan érõ
dolgok, de az együttélésbõl kiforr-
nak. De csak akkor, ha jelen van
az apa. Ha nincs jelen, vagy torz

apakép van, az krízist, hosszan-
tartó válságot okoz a gyermek és
a felnõtt életében. A fiatalkori bû-
nözés elsõ számú oka, lányoknál
az anorexia, a korai szexuális kap-
csolat hátterében ez van, alacsony
önértékelést, alacsony motiváltsá-
gok, alacsony boldogulási képes-
séget okoz. Akár a kötõdési ké-
pességek teljes hiányát. Ennek
feloldása kizárólag csak kapcso-
latban lehet, és azt kizárólag a
gyermek dönti el, hogy e téren kire
hangolódik – fogalmazott többek
között, majd beszélt az apai jelen-
lét miatt kialakuló nemi identitás
zavarokról is, mely fõleg a fiúk, fér-
fiak problémáját jelenti. Végül hoz-
zátette: Joseph Kentenichtõl is
idézve – A mai kor tragédiája az
apa tragédiája. Nem lehet egész-
séges felnõtt valaki apa nélkül. A
közvetlen, személyes és gyengéd
kapcsolat az apák felelõssége. Ez
a legnagyobb nevelõ erõ és a gye-
rekek óriási öröme.

MIT MOND ERRÕL APÁM?
HIÁNYA KRÍZIST OKOZHAT A GYEREKBEN

Az apai feladatokban rejlõ különleges lehetõségekrõl és az
„apátlanná” vált világ problémáiról szólt Uzsalyné dr. Pécsi Rita
neveléskutató elõadása a zalaegerszegi Szent Család Óvodában.

Uzsalyné dr. Pécsi Rita

Fogyatékosságbarát Munka-
hely elismerésben részesült a
Zalavíz Zrt. A díjat az Emberi
Erõforrások Minisztériuma, az
Amerikai Kereskedelmi Kama-
ra, a Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület és a
Salva Vita Alapítvány képvise-
lõi közösen ítélték oda a zalai
vízmûnek. Az elismeréssel az
állást keresõ fogyatékos embe-
rek és a foglalkoztatásukra
nyitott munkáltatók egymásra
találását díjazzák.

Nagy András, a Zalavíz Zrt. ve-
zérigazgatója a zalaegerszegi 4M
irodában tartott sajtótájékoztatón
elmondta, fontosnak érzik, hogy
szolgáltatóként olyan tevékenysé-
get folytassanak, ami nem csak az
elvégzett munka minõségében,
de az értékteremtésben is meg-
nyilvánul. Értékteremtõ folyamat-
nak azt a társadalmi, közösségi
felelõsségvállalást, esélyterem-
tést gondolják, mely során egy
adott munkahely létrehozásával, a
foglalkoztatás körülményeinek ki-
alakításával lehetõséget biztosíta-
nak hátrányos hely-
zetû embereknek is
az érdemi munka-
végzésre. A vezér-
igazgató hangsúlyoz-
ta, az értékteremtés
nemcsak a százszá-
zalékos munkaképességûek ki-
váltsága, ezt az esélyt azoknak is
meg kell adni, akik valamilyen fo-
gyatékossággal élik életüket. Így
jön létre az a munkahelyi környe-
zet, melyben az egészséges és a
hátrányos helyzetû emberek egy
közösségbe tömörülve értékte-
remtõ munkát végezhetnek a kö-
zös cél érdekében. A Zalavíz elkö-
telezett harcosa ennek a szemlé-
letnek, melynek lehetõségeihez
mérten igyekszik teret adni immár
2009 óta. Örömükre szolgál, hogy
hat év elteltével mások is felfigyel-
tek az esélyegyenlõség elõmozdí-

tását segítõ törekvéseikre, amit a
Fogyatékosságbarát Munkahely
díjjal ismertek el, emelte ki Nagy
András. 

Fókás Gábor, a Zalavíz Zrt.
HR-vezetõje a díjjal kapcsolatban
elmondta, hogy a kis-, közép- és
nagyvállalatok, valamint igazgatá-
si intézmények számára tavaly ki-
írt felhívásra elsõ alkalommal pá-
lyáztak. Az odaítélt elismerés két
évre szól, amit a megváltozott
munkaképességû munkavállalók
alkalmazása iránti elkötelezettsé-
gük miatt érdemeltek ki. A Zalavíz
2009-tõl több ilyen munkatársat al-

kalmaz, emellett elbocsátás he-
lyett más munkakörökben tovább
foglalkoztatja azokat a kollégáit is,
akik valamilyen egészségügyi
probléma miatt nem tudják ellátni
korábbi feladataikat. Közösségi
közszolgáltatóként fontosnak érzik
azt is, hogy az esélyegyenlõség
ügyfélirodáikban is megjelenjen.
Vannak munkatársaik, akik már
tudnak jelnyelven kommunikálni,
míg mások jelnyelvi tolmácskép-
zésen vesznek részt. Emellett
megkezdték a honlap akadály-
mentesítéséhez szükséges infor-
matikai fejlesztéseket is. A HR-
vezetõ azzal adta át a szót, hogy a
megváltozott munkaképességû
emberek foglalkoztatása érdeké-
ben már hat éve együttmûködnek
a 4M irodával.

Pete Lászlóné 4M személyi
tanácsadó elõször arról beszélt,
hogy a Gondoskodás Alapítvá-
nyon keresztül segítik elõ a meg-
változott munkaképességû em-
berek visszatérését a nyílt mun-
kaerõpiacra a megyében. Az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma
támogatásával végzik tevékeny-
ségüket, melynek koordinációját
a megyei kormányhivatal munka-
ügyi központja látja el, Borsos Jó-
zsef igazgató vezetésével. A
Zalavíz Zrt.-vel 2009 óta tartanak
fenn kapcsolatot, melynek révén
többen kaptak már állást a víz-
mûnél. A sajtótájékoztatón jelen-
lévõ Németh Márton két éve for-
dult az irodához. Õt is sikerült el-
helyezni a Zalavíznél, mégpedig
a végzettségéhez közel álló mun-

kakörbe, ami külön öröm szá-
mukra, hangsúlyozta Pete
Lászlóné.

Németh Márton elmondta,
2013 májusában a 4M iroda segít-
ségével vette fel a kapcsolatot Fó-
kás Gábor HR-vezetõvel. Admi-
nisztratív munkatársként került a
Zalavízhez, kezdetben gazdasági
elõadóként dolgozott, jelenleg
ágazati operátor mûszaki terüle-
ten. Munkatársai szívesen fogad-
ták, türelmesek voltak vele, ugyan-
akkor nem kezelték másként. Örül

a munkának, mellyel teljesen elé-
gedett.  

Nagy András vezérigazgató –
kiegészítve az elhangzottakat – el-
mondta: jelenleg 373-an dolgoz-
nak a vízmûnél, a pályázat beadá-
sakor azonban csak 306 fõs volt a
létszám. Ebbõl hat fõ megváltozott
munkaképességû. Õk gazdasági

elõadóként, ágazati operátorként
és ügyfélkapcsolati munkatársként
tevékenykednek. Mellettük odafi-
gyelnek azokra a kollégákra is,
akik koruk vagy betegségeik miatt
már nem annyira terhelhetõk, így
õket (8–10 fõt) más munkakörök-
ben foglalkoztatják tovább. A ve-
zérigazgató kiemelte, a 4M irodá-
val továbbra is együttmûködnek,
hiszen szeretnék bõvíteni megvál-
tozott munkaképességû munkatár-
saik létszámát. Nem a munkakörö-
ket változtatják meg, hanem a sze-

mélyi feltételeket alakítják úgy,
hogy teljes értékû munkát végez-
hessenek a hátrányos helyzetû
emberek.  

Idén 26 díjat adtak át. A Zalavíz
Zrt. számos nagyvállalkozás és
nagyvállalat között érdemelte ki a
Fogyatékosságbarát Munkahely
elismerést.

ZALAVÍZ ZRT.: FOGYATÉKOSSÁGBARÁT MUNKAHELY
ELISMERÉS A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁÉRT

Kovács Balázs kommunikációs munkatárs
és Fókás Gábor HR-vezetõ a díjjal.
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– Az elmúlt fél évbõl az látszik,
hogy a PopUp Cafe beivódott a
köztudatba, több telt házas kon-
certen is túl vagyunk, és más ren-
dezvények alkalmával is szívesen
betér ide a közönség – fogalma-
zott Cserpes Attila. – Persze nem
nagy számokról van szó, hiszen a
hely befogadóképessége körülbe-
lül ötven fõ. Ráadásul nem állandó
nyitva tartással mûködik a klub –
hanem csak meghatározott prog-
ramokhoz kapcsolódva –, így nem
alakult ki konkrét törzsközönsége.
Inkább azt mondhatjuk, hogy kü-
lönféle érdeklõdésû és zenei ízlé-
sû emberek járnak ide.

A koncertek az NKA Cseh Ta-
más Programjának keretében va-
lósulnak meg. A pályázati rend-
szer célja többek között az, hogy
segítse a vidéki könnyûzenei klu-
bok mûködését, illetve a pályakez-
dõ, feltörekvõ zenekarok támoga-
tását. A megbízott igazgató ezzel
kapcsolatban elmondta: 2014 ok-
tóberében lehetett pályázni a
programra. Országos szinten több
mint negyven klub nyert támoga-
tást. A zalaegerszegi PopUp 1 mil-
lió 30 ezer forintot kapott, ehhez
kétszázezer forintnyi jegybevételt
kellett vállalniuk. Ebbõl az összeg-

bõl októbertõl május közepéig ti-
zenkét koncertet tudnak lebonyolí-
tani. A pályázat visszamenõleg is

érvényes; tehát a projekt elõtti
koncertek utólagos támogatására
is lehetõség volt.

– Mivel klubkoncertekrõl, kis
színpados fellépésekrõl van szó,
nincsenek nagy fellépti díjak. A
legdrágább produkció 150 ezer fo-
rintba került. Ez azért jó, mert így
valóban zeneileg változatos prog-
ramot sikerült összeállítanunk. Ha
a VMK nagyszínpadának koncert-
jeire pályázatunk volna, ez az

összeg körülbelül három nagyze-
nekari koncertre lett volna elegen-
dõ, így viszont tizenkét elõadómû-
vész kerülhetett a repertoárba –
mondta Cserpes Attila.

Az elmúlt hónapokban a
PopUp-ban fellépett többek között
Takáts Eszter, Kardos Horváth Já-
nos, a most népszerûvé váló fiatal
elõadók közül pedig Szeder és
Szatmári Juli is. Nemrégiben pe-
dig a Cseh Tamás-dalokat elõadó
Vodku Fiai adott telt házas kon-
certet.

A koncertsorozat április 25-én a
Gyík zenekar fellépésével folytató-
dik, ami azért érdekes, mert a
rockzene keveredik hip-hop ele-
mekkel. Május 9-én a hazai alter-
natív mûfaj egyik legnagyobb klas-
szikusa, a Balaton együttes lép
színpadra, május 16-án pedig a
Petruska András–Temesvári Ben-
ce duó zárja a sort.

Aczél György betiltotta a hat-
vanas évek végén, így attól fog-
va a három T legszigorúbb ka-
tegóriájába került. ’70-ben poli-
tikai menedéket kért London-
ban, majd pár év múlva Ausztri-
ába költözött, ahol megkapta az
osztrák állampolgárságot.
Mindezek alatt itthon, távollét-
ében börtönre ítélték.

– pet –

Gyémánt László Kossuth-díjas
festõmûvész alkotásaiból látható
kiállítás a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. A neves képzõ-
mûvész feleségével, Ardey Edina
festõmûvésszel „kettesben” érke-
zett a zalai megyeszékhelyre.
Nemcsak útitársként, hanem kiállí-
tóként is, a közelmúltban nyílt kö-
zös tárlatuk címe ugyanis csak
ennyi: Ketten.

Gyémánt László, aki idén ün-
nepli 80. születésnapját, a ’80-as
években hazatért, tagja lett a Mû-
vészeti Alapnak, majd megalapí-
totta az Óbudai Festõiskolát. ’89-
tõl hosszabb idõszakokat töltött az
Amerikai Egyesült Államokban,
ami nagy hatással volt mûvészeté-
re. E korszak lenyomatai a mosta-
ni tárlaton is megfigyelhetõk; fõleg
nagyméretû jazz-kép sorozatai ta-
núskodnak ezekrõl az évekrõl.

A hangversenyteremben nyílt
kiállítást Vadvári Tibor alpolgár-
mester, Feledy Balázs mûvészet-
történész és Gonda János zongo-

ramûvész ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe. A zenész nemcsak
szavakkal, hanem jazzszólamok-

kal is megörvendeztette a képzõ-
mûvészeket.

Feledy Balázs elmondta: sok
fázisát követte végig Gyémánt
László munkásságának, akinek
mindig is a jazz volt az egyik fõ
inspiráló tényezõ. A mûvész egy-
szerre absztrakt és figurális festõ
is. Pályája elején pop art elemek
keveredtek szürreális elemekkel.
Késõbb a fényképszerûség is
megjelent alkotásain, hiszen fotó-
zással is foglalkozott. Portrékat,

önportrékat, jazz-sorozatokat ké-
szít; ez utóbbi képeivel mûfajt is
teremtett. Önarcképein és portréin

nem idealizálni akarja a modellt.
Azt vallja, hogy a jó portré felada-
ta nem az, hogy hasonlítson, ha-
nem hogy az ábrázolt szellemisé-

gének hordozója legye. Képei so-
sem egy stílusúak, mert alkotás
közben nem a rutin vezérli.

Felesége, Ardey Edina (aki ko-
rábban tanítványa volt az óbudai
iskolában) képein szintén megjele-
nik a fotószerûség, hiszen fotóis-
kolát is végzett. Képein az európai
mûvészettörténethez való viszony
is megjelenik. Ilyen például a
hangversenyteremben is látható

Vermeer (Lány
gyöngy fülbevaló-
val) parafrázisa.

Gonda János
elárulta, hogy kö-
zel ötvenéves ba-
rátság fûzi Gyé-
mánt Lászlóhoz.
Az alkotóról el-
mondta: változa-
tosan éli életét,
mindig meglátja
az élet érdekes-
ségeit, legyen
szó szépségrõl
vagy tragédiáról.
Mindezeket az
érzelmeket és
hatásokat sokkal
intenzívebben éli
meg, mint az át-
l a g e m b e r e k ,
ezért is válhatott
ilyen nagyszerû

mûvésszé.
A Ketten címû kiállítás május 9-ig

látogatható a Városi Hangverseny-
és Kiállítóteremben.

5Kultúra

A Wohner Dóra Jazz Quintett
április 24-én 19 órakor a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
lép fel „Sinatra 100” címû, egész
estés produkciójával, melynek fõ-
védnöke Balaicz Zoltán polgár-
mester. A részletekrõl a közelmúlt-
ban tartottak sajtótájékoztatót a
szervezõk és a zenekar tagjai a
hangversenyteremben.

Balaicz Zoltán elmondta: a vá-
rosban sokan szeretik Sinatrát is,
a Wohner Dóra Jazz Quintettet is,
ezért támogatja a város a nem
mindennapi produkciót. Annál is
inkább, mert a várossá válás 130.
évfordulójára készülve fontos,
hogy szellemi csemegékkel is

megörvendeztessék a zenerajon-
gókat. 

A zenekar (Wohner Dóra –
ének, Tahin Szabolcs – gitár, Gyu-
lai Ádám – nagybõgõ, Radics Igor
– dob, Berkes Dániel – zongora) a
koncertre egy fúvósszekcióval
(Sebestyén Patrik – trombita, Var-
ga Endre – szaxofon, Hegedûs
Gábor – harsona) és más vendég-
mûvészekkel (Bódis Bettina és
Borsos Anna énekesek, Török Ta-
más és Farkas Gergõ színmûvé-
szek) is kiegészül.

Berkes Dániel zongorista, a
produkció zenei vezetõje elárulta:
már tavaly novemberben elkezdték
az érdemi munkát. A koncerten hu-

szonöt dal szólal meg, melyek jó
része a Sinatra-életmûbõl válogat.
Mivel ezek többsége big bandre
épül, szükségük volt fúvósokra is,
akiket zalai zenészek közül válasz-
tottak ki. Olyan hangzást szeretné-
nek, ami egyrészt tükrözi Sinatra
és a jazzkorszak világát, azonban
a mai kívánalmaknak is megfelel. 

Wohner Dóra elmondta: nagy
megtiszteltetés számára, hogy ilyen
felkészült zenészekkel játszhat. A
Sinatra-esttel pedig egyik legna-
gyobb álma valósul meg a most
érettségire készülõ fiatal énekesnek.

A „Sinatra 100” koncerten fel-
csendülnek majd a legismertebb
slágerek, így a My way és New
York – de mint Tahin Szabolcs fo-
galmazott – más csemegékkel is
készülnek. Az a cél, hogy feleleve-
nítsék a kalandos életû jazz-ze-
nész munkásságának minden fon-
tos állomását.

„SINATRA 100” ZALAEGERSZEGEN
KONCERTRE KÉSZÜL A WOHNER DÓRA JAZZ QUINTETT

Száz éve született Frank Sinatra színész, énekes, a jazz és a
szving mûfajok egyik legnevesebb képviselõje. A mûvész szüle-
tésnapjáról Zalaegerszegen is megemlékeznek, méghozzá a ren-
dezett tanácsú várossá válás 130. évfordulójára szervezett prog-
ramsorozatok részeként.

NEM A RUTIN VEZÉRLI
PORTRÉK ÉS JAZZSOROZATOK A ZSINAGÓGÁBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
2016 januárjában egy Brecht-

darabot A szecsuáni jólélek címû
zenés drámát láthatja a közönség
Csiszár Imre rendezésében. A kö-
vetkezõ évad egyik legnagyobb
meglepetése viszont kétségkívül
az lesz, hogy a tizenhat éve Zala-
egerszegen élõ Verebes István
elõadást rendez a Hevesiben.
Shakespeare: A makrancos hölgy
címû vígjátéka kerül színpadra,
melynek Verebes egy alcímet is
adott: „a személyiség megzabolá-
zása”. Elmondása szerint azért,
mert a darab arról szól, hogy a vi-
lág nem õszinte, az emberek nem
a saját arcukat mutatják. Két em-
bert kivéve. Az egyik ezek közül

Kata, a másik pedig egy praktikus
gondolkodású férfi, aki meg is kéri
Kata kezét, igen ám, de ezzel
együtt meg is akarja rendszabá-
lyozni. A kérdés, hogy ez sikerül-
het-e neki?

Az ifjúsági elõadások sorában
egy krimi (Stefo Nantsou–Tom
Lycos: Kövek), valamint egy zalai
kötõdésû színmû (Turbuly Lilla:
Nekünk nyolc?!) kerül mûsorra. A

Tantermi deszka egy az idei Sem-
mihez hasonló interaktív elõadás-
sal folytatódik, melynek a címe Pé-
ter.

A Lakásszínházban Sztarenki
Pál rendezésében egy monodrá-
mát láthatnak majd a nézõk. Szé-
kely Csaba: Szeretik a banánt, elv-
társak? címû mûvét Szakály Aurél
adja elõ. A sajtótájékoztató elején
kedvcsinálóul sárga cédulát kap-
tak a színésztõl a gyümölcs ked-
velõi.

Ez év nyarán a Hevesi Sándor
Színház, valamint a Zsámbéki
Színházi és Mûvészeti Bázis egy
különös koprodukcióval is készül:
a spanyol irodalom egyik legkitû-
nõbb színpadi játékát mutatják be

közösen. Perdo Calderón de la
Barca: Az élet álom címû mûvét
Jámbor József állítja színpadra.

A jövõ évadról összességében
elmondható, hogy az  ideihez ké-
pest több komolyabb hangvételû,
drámai alkotás kerül színpadra,
melyek igényes módon próbálnak
majd korunk társadalmi vagy ép-
pen korosztályi problémáira, konf-
liktusaira fókuszálni.

VÁLTOZATOS KONCERTEK A POPUP-BAN
CSEH TAMÁS-PROGRAM A KORTÁRS ZENÉÉRT

Szeptember óta mûködik a Keresztury VMK egykori éttermébõl
kialakított PopUp Cafe, ami változatos programokkal – fõleg kisebb
klubkoncertekkel – várja nyitás óta a közönséget. Az eddigi tapasz-
talatokról, valamint a fellépti díjakat fedezõ Cseh Tamás-programról
Cserpes Attilát, a VMK megbízott igazgatóját kérdeztük.

Cserpes Attila

ELKÉSZÜLT A JÖVÕ ÉVAD MÛSORTERVE

Nagyszínpadra kerül az Üveganya.

Nagyon fontos, hogy az embe-
rek tájékozottak legyenek borkul-
túrában, borturizmus szervezésé-
ben, borutak kialakításában, és is-
merjék a borvidékhez kapcsolódó
hagyományokat, kulturális értéke-
ket.

Mindezek figyelembevételével
a zalaegerszegi közgyûlés egyet-
ért azzal, hogy a város teljes köz-
igazgatási területével csatlakoz-
zon a zalai borvidékhez. Az or-
szágban jelenleg 22 borvidék ta-
lálható öt nagy régióba sorolva. A
zalai borvidék a régi történelmi

borvidék sorába tartozott 1941-ig,
régi rangját 1998-ban kapta vis-
sza. Nem méltatlanul nyerte el
ezt a státust a térség szõlõter-
mesztése, hiszen rangos múltja
is igazolja: megérdemelte. A tör-
ténelmi Zala megye területe
ugyanis nem esik egybe a mai
zalai borvidék területével, mert
az akkori terület magába foglalta
a teljes Balaton-felvidéket és a
Muravidéket is. 

Az biztos, hogy a borvidékbe
sorolásnak számos elõnye van,
amit érdemes lesz kihasználni. 

BORKULTÚRA
CSATLAKOZÁS A ZALAI BORVIDÉKHEZ
A bor és a borfogyasztás megítélése Magyarországon igen ve-

gyes és általában szélsõséges képet mutat. Ennek okai a borkul-
túra, a kulturált borfogyasztás ismeretének hiányosságában is
keresendõ.



A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti közne-
velésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) korm.rendelet, a nevelési-oktatá-
si intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságának 26/2015. sz. határozata alapján Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai jelentkezések idõpont-
jai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Óvodai jelentkezés a 2015/2016. nevelési évre:
Zalaegerszeg megyei jogú város óvodáiban a jelentkezés idõpontja:

2015. április 22–23. (szerda–csütörtök)

Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják a Kedves Szülõket.
A nem önkormányzati fenntartású óvodákban az intézmények fenntartói által meghatározott idõpont-

ban és módon történik az óvodai jelentkezés.
Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusz-

tus 31-ig tartó idõszak.

Az a gyermek, aki 2015. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjá-
tól (2015. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a szülõ
kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tart-
va, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így azok a szülõk, akiknek gyermekei
2015. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (elõfelvételis jelentkezõk), gyermekük óvodai felvételi
szándékát a fenti idõpontokban szintén jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükrõl a
2015/2016. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó elõírá-
soknak megfelelõen, a rendelkezésre álló szabad férõhelyek függvényében dönt az óvoda vezetõje.

Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni,
átvenni, amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik.

Kötelezõ az óvodába történõ jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik

életévét betölti, majd a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelés-
ben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl
szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja szerint az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi fel-
ügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja
be, szabálysértést követ el.

A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szü-
lõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás ide-
jének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Zalaegerszeg megyei jogú város fenntartásában mûködõ óvodák alapító okiratukban meghatározottak
szerint ellátják a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelését,
amely a szakértõi bizottság szakvéleménye alapján vehetõ igénybe. A szakértõi bizottság tájékoztatja a szü-
lõt azokról a lehetõségekrõl, amelyek alapján a sajátos nevelési igényû gyermek az óvodai nevelésben ele-
get tehet. A köznevelési intézményt a szülõ választja ki a szakértõi bizottság által javasolt intézmények kö-
zül.

Az óvodai felvételrõl a férõhelyek függvényében az óvoda vezetõje dönt az érvényes jogszabályi elõírás
alapján. A felvételrõl az óvoda vezetõje – az intézményben kialakított hagyományos módon – legkésõbb 2015.
május 26-ig határozatban tájékoztatja az érintett szülõket.

Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést
Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal
a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anya-
könyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazol-
ványát.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzetei Zalaegerszeg
város honlapján érhetõk el:

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/
ovodai_felveteli_korzetek.pdf

Tájékoztató az integráltan nevelhetõ, sajátos nevelési igényû gyermekeket ellátó óvodákról és azok el-
érhetõségérõl:

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/
integralt_ellatas_biztosito_ovodak.pdf

6 Városháza

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

– CSATLAKOZVA KOVÁCS SZILVIA ÖTLETGAZDA (KARCAG) ÁLTAL LÉTREHOZOTT

„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI

ORSZÁGOS PROGRAMHOZ

– MEGHIRDETI A HELYI „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” CÍMÛ VERSENYT.
A program célja: A városlakók ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében ala-
kítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyha-
kerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történõ részvétel feltételei: 
a pályázó a programhoz önként kíván csatlakozni,
rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, te-
lekkel, földterülettel, ahol
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Hét nevezési kategória:
Balkon: erkélyen kialakított 
Mini: 10–50 m2

Normál: 50 m2 felett
Zártkert 1.: Zöldség
Zártkert 2.: Gyümölcsös
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek (óvodai, iskolai csoportok, lakóközös-

ségek stb.)

Jelentkezési határidõ: 2015. április 30. 

Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhetõ és leadható: 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának portaszolgálatánál

A jelentkezési lap letölthetõ: www.zalaegerszeg.hu honlapon hirdetmények, pályázatok menüpontban ta-
lálható linkrõl.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor illetve a verseny idején várjuk a fotókat (pályázatonként 5–6 darabot) a balkonról, kert-
rõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény
termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes és egy-
ben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett permetezési napló.
7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz használa-

ta, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató és madárodú. (A kertet ma-
dárbaráttá lehet minõsíteni – de nem kötelezõ – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)

8. Külön elõnyt élvez, ha a kertben minél többféle fûszer- és gyógynövény található.

Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezett és indokolt esetben különdíjak odaítélése a telepü-
lés szervezésében.

Országos díjazás: Minden kategória elsõ helyezettjét a zsûri jelölheti a „Magyarország legszebb kony-
hakertje” díjra.

Országos díj: 
Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrászmûvész (Karcag), Munkácsy- és Magyar Örökség-dí-
jas, érdemes mûvész alkotása
Oklevél – miniszteri aláírással, 
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor földmûve-
lésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1–augusztus 15-ig) történik elõzetes idõpont-egyeztetés
alapján.

Eredményhirdetés: 2015. szeptember–október hónapjában

VÁRJUK MINDEN ZÖLDSÉG/GYÜMÖLCS TERMESZTÕ, KERTMÛVELÕ JELENTKEZÉSÉT!

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ JELENTKEZÉSRE

ELADÓ INGATLAN – JEGENYÉS UTCAI ÉPÍTÉSI TELEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az
alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Jegenyés utca” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2015. április 27. 11.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekin-
tésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes hon-
lapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nél-
kül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja. 

Cím
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Jegenyés u.,
6822/5

kivett beépítetlen terület telek: 850 m2 4.845.000 Ft  480.000 Ft 

ELADÓ INGATLAN – ZÁRDA UTCAI ORVOSI RENDELÕ
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az
alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Zárda u. 13.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2015. április 27. 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekin-
tésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-127, 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes hon-
lapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nél-
kül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja. 

Cím
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Zárda u. 13. kivett orvosi rendelõ
telek: 611 m2

épület: 208 m2

bruttó alapt.: 254 m2

22.800.000 Ft 2.280.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata növényvédelmi munkálatokat – le-
mosó permetezést – végeztet el az idõjárástól
függõen 2015. április 13. napjától 2015. április
15. napjáig terjedõ idõszakban 21.00 órától az
éjszakai órákban az alábbi helyszíneken:

Platán sor, Landorhegyi u., Zrínyi u., Deák tér,
Dísz tér, Madách u., Pais D. u., Május 1. liget, Má-
jus 1. u., Dózsa liget, Bíró M. u., Erkel F. u., Koszto-

lányi M. u. (Technika háza), Gasparich M. u., Kos-
suth L. u., Mindszenty tér, Kinizsi u., Honvéd u., Er-
kel F. u., Dózsa liget, Zárda u., Mikes K. u., Göcseji
u. 61. elõtt, Köztársaság u., Hegyalja u., Színház
elõtti tér, Olajmunkás u., Stadion u., Tomori P. u.,
Várberki u., Virág B. u., Kisfaludy u., Rákóczi úti kis-
liget, Rákóczi u., Kispest u., Göcsej P. F. u., Kert u. 

A felhasznált készítmények mindegyikének
munka-egészségügyi várakozási ideje 0 nap, köz-
területen alkalmazhatók.

LEMOSÓ PERMETEZÉS



7Sport

–  Gyorsan igent mondott a
felkérésre, vagy  gondolkodási
idõt kért?

–  Sokat nem gondolkodtam
rajta, Balaicz Zoltán polgármes-
ter  úr, valamint az új elnökség
kért fel a feladat ellátására. Az új
elnökség tagjaival már dolgoztam
együtt, akik biztattak, így igent
mondtam a felkérésre.

– Sportigazgatóként fõleg a
szakmai területen lesz szerepe.
Tisztázták már, hogy konkrétan
mi lesz a feladata?

– A pontos részleteket még
tisztázni kell. Kinevezésemkor so-
kan azt gondolták, fõállásban lá-
tom el a munkát. Nem így lesz,
nem adom fel a civil állásomat,
mellette leszek a ZTE sportigaz-
gatója.  Ugyanakkor kértem, hogy
az utánpótlásnál dolgozó edzõ-
ként megtarthassam a csapa-
tomat. Szeretek edzõként a gye-
rekekkel dolgozni. Elkezdtünk egy
munkát, amit nem szeretnék fél-
ben hagyni. Feladatom lesz az
ügyvezetõnek a szakmai dönté-
sekben való segítése. Gondolom,
azért is állították vissza a régi ve-
zetési modellt a város vezetõi,
hogy ne csak egy  embernek,
adott esetben az ügyvezetõnek
kelljen  döntenie fontos kérdések-
ben. Úgy érzem, hogy szakmai
kérdésekben jobban figyelembe
veszik  a véleményemet, de  a
végsõ döntést  – véleményem
szerint – közösen hozza meg a

vezetés. Az utánpótlás területén
nem lesz  változás, továbbra is
Kovács László marad a szak-
ágvezetõ.  A legidõsebb korosz-
tályok, a 17–18 évesek, illetve az
idõsebb tehetségek menedzselé-
se lesz még feladatom, akik a fel-
nõttcsapat árnyékában vagy már
tagjaként készülnek, de kevés já-
téklehetõséghez jutnak. Idõvel, ha
lesz rá mód, szeretnénk tartalék-
csapatot indítani akár az NB I B-
csoportjában is.

– Annak idején viharos kö-
rülmények között távoztak a
ZTE-tõl. Azóta viszont egyre
gyengébben szerepel  a csa-
pat.  Miért?

–  Nehéz megmondani az oko-
kat úgy, hogy nem láttam bele a
klub belsõ mûködésébe. Egy biz-

tos, távozásunkkor átalakult  a
klub irányítási rendszere. Az
eredmények mutatják, a  kialakult
új modell nem vált be. Ügyveze-
tõként könnyebb helyzetben vol-
tam, mert a stratégiai döntéseket
közösen hoztuk meg. Az utánunk
következõ modellben az ügyve-
zetõ  talán magára maradt,   na-
gyobb volt  a  hibázás lehetõsé-
ge. A klub anyagi  helyzetérõl
nem voltak információim,  nem
tudom, hogy  a pénzügyek miként
hatottak a szakmai dolgokra.

– Miként látja, benn marad-
hat a ZTE az NB I A-csoportjá-
ban? Készül-e  forgatókönyv ar-
ra az esetre, ha ez nem sikerül?

–  A kiesésért folytatott ráját-
szásban jó lenne megszerezni a
pályaelõnyt, ami nem lesz könnyû
feladat, más csapatok segítsége
is kell hozzá. Mindenki tudja,
hogy a rájátszás egészen más,
mint a bajnokság alap- vagy kö-
zépszakasza. Mindkét csapatnak
50–50 százalék az esélye, hogy
bennmaradjon. A pillanatnyi for-
ma, a taktikai felkészültség és el-
sõsorban a mentális tényezõk
dönthetnek. Remélem a javunkra! 

– Mi van, ha kiesik  a ZTE?
–  A visszajutás csak a saját

nevelésû, tehetséges fiataljaink-
kal nem sikerülhet.  Olyan keretet
kell kialakítani, amely azonnal
visszajuthat az  A-ba, és ugyan-
akkor késõbb is lehet  erre a csa-
patra alapozni. Hasonlóan kelle-
ne gondolkodnunk, mint annak
idején a Kecskemét. Náluk ter-
mészetesen más volt a kiváltó
ok, de nagyon bízom, hogy a pá-
lyán sikerül kiharcolnunk a benn-
maradást. 

SPORTIGAZGATÓ – MÁSODÁLLÁSBAN
BODROGI CSABA BÍZIK A BENTMARADÁSBAN

A közelmúltban új felállású vezetés vette át a kiesés ellen küz-
dõ ZTE NB I-es férfi kosárlabdacsapatának irányítását. A vezetés-
be bekerült Bodrogi Csaba,  a ZTE egykori kiváló játékosa, ké-
sõbbi ügyvezetõje is. A ZTE ikonja sportigazgatóként másodál-
lásban segíti az együttes talpra állítását. 

– Az elõzetes várakozásnak
megfelelõen szerepeltünk a bajnok-
ságban – értékelt Gáll Tamás veze-
tõedzõ. – Természetesen az ember-
nek vannak álmai, de más a realitás.
Itt arra gondolok, hogy az alapsza-
kaszban magabiztosan szereztük
meg a 6. helyet, négy gyõzelemmel
elõztük meg a 7. helyezettet. Arra
gondoltam, talán sikerül meglepe-
tést okozni a rájátszásban, és leg-
alább egy helyet elõbbre tudunk lép-
ni. Sajnos, ez hiú ábrándnak bizo-
nyult, a PINKK még ebben a felál-
lásban is erõsebb nálunk. Bravúrra
akkor lett volna lehetõségünk, ha a
rájátszás elsõ körében a gyõrieket
kapjuk ellenfélként, hiszen a bajnok-
ságban oda-vissza legyõztük õket.
Bár jobb kerettel rendelkeznek, nem
ízlik nekik a mi játékstílusunk. He-
lyettük kaptuk a bomba formában
játszó Diósgyõrt. Ellenük nem volt
esélyünk a továbblépésre, bár Mis-
kolcon két negyeden keresztül meg-
szorongattuk õket. A rájátszás során
fejet kellett hajtanunk a nagyobb tu-
dású csapatok elõtt. Figyelembe vé-
ve anyagi lehetõségeinket és a
játékoskeretünk erejét, a hatodik he-
lyet teljesen megérdemelten szerez-
tük meg. 

– Az alapszakasz hajrájában
becsúsztak sérülések, amelyek
közrejátszhattak abban, hogy a
nagyok közül valakit nem sike-
rült megelõzni…

– A sport velejárója, hogy a játé-
kos megsérülhet, más csapatoknak
is voltak ilyen problémái. Vélemé-
nyem szerint teljes kerettel is na-
gyon nehéz lett volna még egy he-
lyet elõbbre lépni.

– Szóba került a nagyok közül
a gyõri csapat, amelytõl éppen a
Magyar Kupa-nyolcas döntõjé-
ben kaptak ki. Elcserélte volna
ezt a vereséget egy bajnoki si-
kerre?

– Természetesen. Az elvesztett
Magyar Kupa-mérkõzésen is ke-
zünkben volt a gyõzelem. Harminc-
nyolc percen át kontrolláltuk a talál-
kozót, apró, buta hibáink és rutinta-
lanságunk miatt vesztettük el az ös-
szecsapást.

– Az idei jó szereplés egyértel-

mûen csapatsiker, vagy kellett
hozzá a mérkõzések során egy-
egy kiugró egyéni teljesítmény is?

– Csapatunk nem rossz, de a
meccsenkénti jó egyéni teljesítmé-
nyek nélkül semmire sem mentünk
volna. A jó egyéni teljesítmények
belejátszottak egy-egy találkozó el-
döntéséhez.

– Hosszú idõn át a Zala Volán
Zrt. volt a csapat fõszponzora, a
közlekedési társaságokat vi-
szont összevonták. Mennyiben
érinti ez a csapat jövõjét?

– Már az utolsó bajnoki mérkõ-
zés után leültem beszélgetni a ho-
gyan továbbról Tóth Lászlóval, a

csapat ügyvezetõjével. Informá-
cióim szerint az összevont közleke-
dési cég is támogatja a csapatot.
Bírjuk a város ígéretét is. Úgy néz
ki, lesz jövõre is nõi kosárlabda
Egerszegen. Bizakodom, hogy az
idei jó szereplés jó ajánlólevél lesz.
Évek óta a klasszikus csapatsport-
ágakban Egerszeg legjobb csapata
vagyunk, amire roppant büszke va-
gyok.

– A játékoskeretben lesz vál-
tozás?

– Elõször anyagi téren kell tisz-
tán látnunk. Ennek fényében kezd-
jük meg a tárgyalásokat a játéko-
sokkal. Változás minden bizonnyal
lesz. Van, akit mi nem tartunk meg,
de nyilván jó szezonunk után a ná-
lunk gazdagabb csapatok megkör-
nyékezik lányainkat. Jó a híre a
ZTE-nek, amit megígérünk, azt tel-
jesítjük. A jó csapatszellem és több
más tényezõ vonzó a játékosok
számára, még akkor is, ha nálunk
nincsen extra fizetés. A mai világ-
ban több játékos a biztonságot is
sokra értékeli.

– A bajnokság után – önre pá-
lyaedzõként – és több játékosára
vár a magyar válogatott, különös
tekintettel a hazai rendezésû fel-
nõtt Eb-re. Lehet ZTE-játékos a
szûkített keretben is?

A bõ keretben Nagy Dóra, Var-
ga Zsófia és Zele Dorina is ott talál-
ható, nagyon remélem, hogy egy
játékosom mindenképpen ott is
ragad. A válogatott május elején 5
hetes felkészüléssel készül az Eb-
re. Klubszinten sem állunk le, ápri-
lisban még edz a csapat, utána
kezdõdik csak a pihenõ.

ZTE ZÁÉV–Tatabánya SC 6:2 (3281-3194)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Rájátszás az 1–4. helyért, Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Szegedi TE 1:7 (3505-3620)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Rájátszás az 1–3. helyért, Zalaegerszeg.

ZTE FC–Aqvital FC Csákvár 2-3 (1-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–Pécsi MFC 4-2 (2-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

MEGFELELTEK AZ ELVÁRÁSOKNAK
HATODIK A ZTE NKK NÕI CSAPATA

A maximumot hozta ki a 2014–2015-ös kosárlabdaidénybõl a
ZTE NKK NB I-es nõi csapata. A náluk játékerõben gyengébb
csapatokat megelõzték, úgy, hogy a középszakaszban a sokkal
jobb anyagi háttérrel, játékosállománnyal rendelkezõ csapatok
közül is néhány ellen egy-egy mérkõzésen nyerni tudtak. Végül a
6. helyen zárták a bajnokságot. A Magyar Kupában is apró mo-
mentumokon múlott a legjobb 4 közé jutásuk. A klasszikus csa-
patsportágakban ismét Egerszeg legjobbjainak bizonyultak. 



8 Közérdekû

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. április 30., május 28.

Kék zsák: 2015. április 24., május 29.

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

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! 


