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A helyi érték

Hozzátette: a növekedés oka,
hogy folyamatosan érkeznek a vá-
roshoz a TOP- és a Modern Váro-
sok Programhoz kapcsolódó fej-
lesztési források, amelyek szere-
pelnek a költségvetésben a bevé-
teli oldalon. A városi büdzsében a
mûködési célú kiadások 12,5 mil-
liárd forintot tesznek ki, míg a fel-
halmozási célú kiadásokra (beru-
házások, fejlesztések) 24 milliárd
forint áll rendelkezésre. A város
számláján van már a Mindszenty-
program, az uszodafejlesztési és
az alsóerdei rekreációs központ
elindításához szükséges forrás
egy része is. A polgármester utalt
arra, hogy tavaly december 14. és

31. között kétmilliárd forint érke-
zett a város számlájára, melyek
fejlesztési források voltak.

A testületi ülésen megválasztot-
ták az országgyûlési egyéni vá-
lasztókerületi választási bizottság
tagjait: dr. Kelemen Péter Mátét,
dr. Kovács Orsolyát és dr. Szabó
László Leventét. Póttagok: Csor-
dás Róbert és dr. Slezák József.
Valamennyien átvették megbízóle-
velüket. Személyi változás történt
a Zalaegerszeg Kultúrájáért Köz-
alapítvány kuratóriumában. Stárics
Roland helyett Bubits Tündét, a
Pannon Tükör fõszerkesztõjét vá-
lasztották a megüresedett helyre. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

– AL –

A kormány tavaly júniusban in-
dította el a Miniszterelnökség égi-
sze alatt az országos konzultá-
ciót, melynek elsõdleges célja-
ként a védõnõk bérezésének fel-

mérését határozták meg, mondta
a rendezvény utáni sajtótájékoz-
tatón Bábiné Szottfried Gabriella,
az Egészségügyi Szakmai Kollé-
gium Védõnõ Tagozatának elnö-
ke. 

Utolsó elõtti helyszínként, Za-

laegerszegen is hangsúlyos té-
maként szerepelt a bérfeszültség
illetve annak megoldása. Ennek
háttere, hogy a kórházi védõnõk
az egészségügyi szakdolgozói
bértábla alapján kapják a fizeté-
süket, míg az alapellátásban dol-
gozó szakemberek a közalkalma-
zotti bértábla alá tartoznak. Így
vannak települések, ahol az
egészségügyi szakdolgozói bér-
tábla szerint akár 325 ezer forin-
tot is kereshet a védõnõ, míg

máshol csak a 180.500 forintos
bérminimumot. A zalaegerszegi
konzultáción a védõnõk megoldá-
si javaslatokat is megfogalmaz-
tak, többek között a finanszírozá-
si, a szûrési rendszer újragondo-
lása, az informatikai fejlesztés va-
lamint az adminisztrációs terhek
csökkentése terén. 

A találkozón részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos is. Emlékeztetett ar-
ra, hogy a kormány az elmúlt évek-
ben sokat tett azért, hogy a problé-
mákat kezelje. Hangsúlyozta: a
103 éves múltra, hungarikumként
nyilvántartott védõnõi szolgálat
egyedülálló a világon, ezért is fon-
tos a bérrendezés mielõbbi megol-
dása.

EGYSÉGES VÉDÕNÕI BÉRTÁBLA
KONZULTÁCIÓ ZALAEGERSZEGEN IS

A védõnõk közötti bérfeszültség illetve a bérrendezés megol-
dása volt a témája annak a konzultációnak, amit a megye védõ-
nõinek tartottak Zalaegerszegen. Elhangzott, a jelentõs bérkü-
lönbségek miatt szükséges egy minden védõnõre kiterjedõ egy-
séges bértábla kialakítása.

– pánczélPetra –

A vendégkönyvben olvasható
bejegyzésen akkor talán a lazasá-
ga miatt mosolyogtunk, ma már
azon is, hogy az ezredfordulón
még ritkaságnak számított, ha egy
tárlat ilyen nagy idõszakot ölel át
(sõt, még nagyobbat, hiszen való-
jában az õskortól indult). Ráadásul
a Zalaegerszeg történetére vonat-
kozó rész egészen a közelmúltig –
a szocialista korszakig – mutatta
be a város múltját.

Azóta hosszú idõ telt el; a végsõ
összegzés szerint az állandó kiállí-
tást az elmúlt 17 évben több mint
100 ezer ember látta. Végsõ, hiszen
a napokban – a múzeum közelgõ
felújítása és belsõ tereinek átépítése
miatt – lebontották a tárlatot. A ter-
vek szerint a közeljövõben új állan-
dó kiállítása lesz az intézménynek,
forgatókönyvének véglegesítésén
most dolgoznak a szakemberek.

Tárlatok rendezésérõl, nyitásá-
ról gyakran esik szó a médiában,
finisszázsról, bontásról ritkábban.
Pedig annak is megvan a maga
menete. Többek között errõl, illet-
ve az új kiállítás tematikájáról kér-
deztük Béres Katalint és Megyeri
Annát, a Göcseji Múzeum történé-
szeit.

– Nemcsak az építés, a bontás
is szisztematikus. Elõbb a régé-
szek pakolták ki a vitrineket, majd
a történeti rész következett. Az
anyagokat szét kell válogatni
aszerint, hogy papíralapú doku-
mentumról van-e szó, vagy tárgy-
ról, és hogy melyik raktárba kerül-
jenek. De a kollégák az alapján is
csoportosítják õket, hogy a mú-
zeumé-e az adott anyag, vagy
esetleg kölcsönbe kaptuk valame-
lyik társintézménytõl. Mert azokat
természetesen vissza kell adni a
tulajdonosnak. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

„Ókortól a szocreálig... hö, király!" 2001 nyarán egy Budapest-
rõl érkezett fiatal házaspár így kommentálta a Göcseji Múzeum
2000-ben nyílt, Központok a Zala mentén címû, a megye történe-
tét bemutató új állandó kiállítását.

REKORDÖSSZEGÛ
KÖLTSÉGVETÉS

FOLYAMATOSAN ÉRKEZNEK A FEJLESZTÉSI PÉNZEK
Zalaegerszegen a rendszerváltozás óta az idei évben fogadta el

a képviselõ-testület a legmagasabb költségvetési fõösszeget,
amely mintegy 37,23 milliárd forint – számolt be Balaicz Zoltán
polgármester a közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján. 

BERUHÁZÁSOK
A GÉBÁRTI-TÓ PARTJÁN

(3. oldal)

Megyeri Anna, Dömötör Andrea és Béres Katalin az üresedõ kiállítótérben.

TÁRLATBONTÁS



Az ellenzéki városatyák a
kormányhivatal illetékes osztá-
lyához nyújtanak be fellebbezést
amiatt, hogy a rendkívüli köz-
gyûlés hatályon kívül helyezte
az elõzõ nap elfogadott „Az Elios
Zrt.-hez kapcsolódó közvilágítá-
si beruházások kapcsán szüle-
tett OLAF-jelentés kikérése” cí-
mû határozatot.

Kiss Ferenc elmondta: a feb-
ruár 7-i ülésre Paksy Zoltánnal
közösen nyújtottak be önálló na-
pirendi pontként egy elõterjesz-
tést, melyben arra szerették vol-
na kérni a polgármestert, hogy
kérje ki a kormánytól az Elios
Zrt. beruházásait vizsgáló OLAF-
(Európai Csalás Elleni Hivatal)
jelentést. Mint ismert, a hivatal
súlyos szabálytalanságokat álla-
pított meg az érintett cég
2011–2015-ös hazai közvilágítá-
si beruházásaival kapcsolatban.
A vállalkozás sok más városhoz
hasonlóan Zalaegerszeg közvi-
lágítását is modernizálta. Az
1 milliárd 135 millió forintos be-
ruházást akkor az ellenzék is tá-
mogatta. A lámpatestek cseréje
után azonban több probléma is
akadt az utcai világítással, ami
miatt többször tartottak sajtótá-
jékoztatót.

Mivel az OLAF a közbeszer-
zések vizsgálata közben szá-
mos visszaélést tapasztalt, az

ellenzéki képviselõk arra lettek
volna kíváncsiak, hogy Zala-
egerszeg mennyiben érintett? A
közgyûlés a február 7-i ülésen
8:6 arányban el is fogadta a ha-
tározatot. Az ellenzéki képvise-
lõk szerint azért, mert a Fidesz-
frakción belül is voltak olyanok,
akik meggyõzõdésbõl támogat-
ták az elõterjesztést. Kiss Fe-
renc hozzátette: az örömük nem
tartott sokáig, mert a Fidesz
frakcióvezetõje – arra hivatkoz-
va, hogy „tévedésbõl nem aka-
ratuknak megfelelõen szavaz-
tak” – másnapra rendkívüli köz-
gyûlés összehívását kérte. Ezen
pedig nem újratárgyalták, ha-

nem hatályon kívül helyezték az
elõzõ nap megszavazott határo-
zatot. Az ellenzéki képviselõk
szerint ez jogszabályellenes,
ezért fellebbeznek.

Paksy Zoltán hozzátette: nem
politikai okból adták be az elõ-
terjesztést, mindössze általános
információkra voltak kíváncsiak
maguk és a városban élõk meg-
nyugtatása érdekében. Bíztak
benne, hogy a képviselõk is meg
akarják ismerni a jelentés tartal-
mát. Annál is inkább, mert a köz-
világításra még mindig sok a pa-
nasz. Nem tudja, hogy mi történt
a szavazáskor, és azt követõen,
de azt furcsának találja, hogy
hat fideszes képviselõ is „rossz
gombot nyomott”.  Úgy érzi, aki
elõször velük szavazott, jól és
lelkiismeretesen döntött.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Sportfejlesztésekrõl is tárgyalt

a közgyûlés. Mint a polgármester
elmondta, az Ifjúsági és Sportcent-
rumban több beruházás is történt
a közelmúltban. Felújították a
rekortánpályát 35 millió forintos rá-
fordítással, elkészült a szabadtéri

sportpark 16 milliós állami támo-
gatással. A ZTE teniszklub 25 mil-
lió forintos támogatásban része-
sült a közelmúltban. A fejlesztések
elsõ ütemében három darab simí-
tott, beton felületû pályát építenek.
Elhangzott az is, hogy 47 millió fo-
rint ráfordítással zajlik a birkózó-
csarnok rekonstrukciója. 

Kajak-kenu vízisport épületei-
nek telepítésérõl is határoztak a
képviselõk. Két darab öltözõkonté-
ner és egy darab vizesblokk-kon-
téner telepítésérõl döntöttek. A
közgyûlés a beruházáshoz nem
biztosít forrást. Még az idén felújí-
tásra kerül a sportcsarnok elõtti
tér, amit energetikai felújítás követ.
TAO-támogatással parkettafelújí-
tásra, új eredményjelzõ beszerzé-
sére is sor kerül, valamint a lelátó-
kon a padok helyett székes megol-
dás várható, ez utóbbi ugyanis
elõírás ahhoz, hogy nemzetközi
mérkõzések helyszíne legyen a
csarnok. Ugyancsak sor kerül az
Ostoros Károly Munkacsarnok fel-
újítására is.

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

REKORDÖSSZEGÛ
KÖLTSÉGVETÉS

FOLYAMATOSAN ÉRKEZNEK A FEJLESZTÉSI PÉNZEK

KÉPZÉS
Zalaegerszeg 2017-ben el-

nyerte az UNICEF Magyaror-
szág Gyerekbarát Település dí-
ját. A díjátadóra tavaly október-
ben került sor, az UNICEF mun-
katársai pedig a közelmúltban
Zalaegerszegre érkeztek, hogy
megtartsák a díjjal járó gyer-
mekjogi képzést.

A program az ENSZ Gyermek-
jogi Egyezmény célkitûzéseit al-
kalmazza ott, ahol a legnagyobb a
közvetlen hatás, vagy helyben (te-
lepüléseken). Az egyezmény tel-
jes körû betartásán dolgoznak, en-
nek megfelelõen többek között ga-
rantálják, hogy minden 18 éven
aluli fiatal polgár hatással lehes-
sen a települését érintõ döntések-
re, biztonságosan élhessen, min-
den szolgáltatáshoz származásra,
vallásra, vagyoni helyzetre, nemé-
re, fogyatékosságára való tekintet
nélkül.

A Gyermekbarát Település cím
elnyerésével Zalaegerszeg kétmil-
lió forint támogatást nyert. A címre
egyébként bármely magyarországi
település pályázhat. 

Zalaegerszegen az Új Nemze-
dék Közösségi Térben az UNICEF
Magyarország gyermekjogi mun-
katársai tartottak közel 30 résztve-
võnek gyermekjogi képzést.

A hálóõr 1969–1981 között védte a ZTE kapuját. Az egerszegi csa-
pat 1972-ben elõször jutott fel az élvonalba, a feljutásban óriási szere-
pe volt Bolemányi Jánosnak. A tornára öt csapat fogadta el a meghí-
vást. A díjakat Sóska Zoltán, a legendás kapus unokája adta át a csa-
patoknak.
A Bolemányi János öregfiúk-emléktorna végeredménye:

1. Nagykanizsa, 2. Haladás (Szombathely), 3. Keszthely, 4. ZTE, 5.
Andráshida.

A torna legjobb játékosa: Tóth Miklós (Haladás). A legjobb kapusa:
Kópicz László (ZTE). A torna gólkirálya: Papp Gábor (Nagykanizsa).

BOLEMÁNYI JÁNOSRA EMLÉKEZTEK
A ZTE legendás kapusára, Bolemányi Jánosra emlékeztek a ró-

la elnevezett öregfiúk-emléktorna keretében Zalaegerszegen.

NEM POLITIKAI OKBÓL
MSZP–LMP-VÉLEMÉNY AZ OLAF-JELENTÉSRÕL

A múlt heti rendkívüli közgyûlés miatt tartott rendkívüli közös
sajtótájékoztatót Kiss Ferenc, az MSZP és Paksy Zoltán, az LMP
képviselõje.

Több mint 60 fõ részvételével
zajlott a vidám, zenés este, me-
lyen az egyszülõsök mellett meg-
hívott barátok, kollégák is részt
vettek. Az Orosz Ferencné önkor-
mányzati képviselõ vezette zsûri

elé álló jelmezesek közül néhá-
nyan produkcióval is készültek.
Emléklapok, a legjobbaknak okle-
velek és minden gyerek résztve-
võnek ajándék járt. A buli batyus
jellegû volt, s a terülj-terülj asztal-

ka kínálatára nem lehetett pa-
nasz. Szintén kezd hagyománnyá
lenni, hogy a közös ünnepen be-
lül valakinek a születésnapját is
megünneplik. Így most egy 5
éves kislányt köszönthettek a
klubtagok. 

Vendégfellépõként, barátilag
két helyi hastánccsoport, a Cse-
resznyevirág és az Ezer Rózsa
Kertje tartott bemutatót.

EGYSZÜLÕS CSALÁDOK FARSANGJA
Az egyszülõs lét érzelmi, lelki és anyagi nehézségei mellett

igyekeznek jól érezni magukat az érintettek. Ezt bizonyítja a sok-
éves múltú egyesületük, mely rendre kulturális programokat szer-
vez, kínál. Legutóbb együtt farsangoltak a székhely Kertvárosban.

ÉRTÉKESÍTÉS
Zalaegerszeg képviselõ-testüle-

te hozzájárult ahhoz, hogy a Bat-
thyányi utca–Kölcsey utca sarkán
található 478 négyzetméter nagy-
ságú ingatlan (jelenleg parkoló)
nyilvános pályázati eljárás lefoly-
tatásával értékesítésre kerüljön.

Az indulási eladási árat nettó
20 millió 852 ezer forintban hatá-
rozták meg. A pályázati felhívás-
ban és szerzõdésben többek kö-
zött szerepeltetni kell: A Mind-
szenty Múzeum és Zarándokköz-
pont rövid idõn belül történõ meg-
építése jelentõsen megváltoztatja
a környék arculatát. A vevõ köteles
az adásvételi szerzõdés aláírásá-
tól számított 1,5 éven belül meg-
kezdeni az építési beruházást.

Az önkormányzat vállalja, hogy
eredményes pályázat és adásvé-
teli szerzõdés megkötése esetén a
vételár teljes kiegyenlítéséig az in-
gatlant a Parkolórendelet hatálya
alól kiveszi.

2018. január 12-én Budapesten
több száz polgármester részvételé-
vel konferenciát tartott a Megyei Jo-
gú Városok Szövetsége annak ér-
dekében, hogy a települések közö-
sen léphessenek fel a falvakat és
városokat veszélyeztetõ, felsõ kor-
lát nélküli betelepítési kvóta és a be-
vándorlás-szervezõ szervezetek el-
len.

A felhívás részleteirõl Bali Zol-
tán frakcióvezetõ-helyettes sajtótá-
jékoztató keretében számolt be.
Elmondta: a konferencián arra kér-
ték a települések vezetõit, hogy ne
csak a kormány szólaljon fel annak
érdekében, hogy az ezeréves

identitásunk és kultúránk megma-
radjon, hanem az érintett települé-
sek is fogadják el a felhívást. Hoz-
zátette: a 2016-os népszavazás
idején a magyar emberek kiálltak a
betelepítés ellen, éppen ezért Za-
laegerszeg képviselõ-testülete el-
utasítja, hogy a városban beván-
dorlásszervezõ irodák mûködhes-
senek. 

Felelõsnek érezzük magunkat,
hogy Magyarországot megtartsuk
magyar országnak, nem akarjuk
feladni kultúránkat, szokásainkat.
Szeretnénk, hogy továbbra is a
magyar emberek dönthessék el,
kivel szeretnének együtt élni.

FONTOS A BIZTONSÁG
FIDESZ-KDNP: A BEVÁNDORLÁS ELLEN

Elfogadta a városi közgyûlés a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” polgármesteri konferencián született felhí-
vást. Az elõterjesztést dr. Tóth László frakcióvezetõ, Bali Zoltán
és Dékány Endre frakcióvezetõk jegyezték.

Peugeot motorkerékpár (50 ccm) keveset futott, jó állapotban eladó. Érdeklõdni: 20/335-2002
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A részletekrõl a Kézmûvesek
Házában tartott sajtótájékoztatót
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, Balaicz Zoltán polgármester,
Prokné Tirner Gyöngyi, a Kézmû-
vesek Házának vezetõje, valamint
Skrabut Éva, a Zala Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület elnöke.

A polgármester elmondta: ösz-
szesen 620 millió forint értékû fej-
lesztésre kerül sor a tó partján a
következõ egy-másfél évben. En-
nek elsõ eleme a Kézmûvesek Há-
zának megújítása lesz, mely 120
millió forintból valósulhat meg. To-
vábbi 100 millió forintból egy ká-
polna épül a gát oldalába, mely

Makovecz Imre építész korábbi
tervei alapján készül. Egy 400 mil-
lió forintos TOP-pályázatnak kö-
szönhetõen pedig körbejárható
lesz a Gébárti-tó; felújítják a keleti
oldalon lévõ hidat, a nyugati olda-
lon új híd is épül. Mindezek mellett
sor kerül a zöldfelület rendezésé-
re, sétányok kialakítására is. A
Gébárti-tó és környéke így fontos
turisztikai paradicsommá válhat –
fogalmazott Balaicz Zoltán.

Vigh László hozzátette: a Kéz-
mûvesek Házában folyó munka
olyan értékeket képvisel, amik nél-
kül szegényebbek lennénk, ezért a
ház méltó a megújulásra. Olyan ré-
gi tudást õriz, ami már kihalóban
van, hiszen egyre kevesebb azok-

nak a tárgyaknak a száma,
melyeket két kezünkkel készítünk.
A képviselõ szerint jó volna, ha a
megújult intézménybe a fiatalabb
korosztályok is minél többször ellá-
togatnának, hogy lássanak valamit
a hagyományos kézmûves szak-
mákból, és az itt készült tárgyakból.

A Kézmûvesek Házának bõví-
tésérõl Prokné Tirner Gyöngyi
szólt. Elhangzott: a beruházás
során egy emeleti szintet kap a
mostani földszintes mûhelysor. A
felsõ részen oktatótermek, vizes-
blokkok kerülnek kialakításra. Az
épülethez pedig egy úgynevezett
jurtaház kapcsolódik majd. Ennek
alsó szintjére kerül az 1996-ban
készült, honfoglalás kort idézõ
jurta. Az épület felsõ szintje galé-
riás lesz, ahol kiállítások kapnak
helyet. Az elképzelések szerint itt
lesz látható Szelestey László
néprajzkutató hagyatéka, és Ma-
kovecz Imre építész örökségének

Zalára vonatkozó dokumentumai.
A jurtaház terveit Fülöp Tibor épí-
tészmérnök készítette.

A megújult Kézmûvesek Házát
várhatóan 2019 nyarán vehetik
birtokba a mesterek és a látoga-
tók. Az elsõ kapavágásokra pedig
idén áprilisban kerül sor.

A Zala Megyei Népmûvészeti

Egyesület képviseletében Skrabut
Éva elmondta: a 240-fõs civil szer-
vezet számára nagy öröm, hogy
megújul a kézmûvesmesterek tó-
parti otthona. Annál is inkább, mert
az elmúlt 35 évben már többször
szóba került a fejlesztés, 1999 óta
pedig szinte folyamatosan napi-
renden van. Az épület bõvítésén
és korszerûsítésén túl, cél volt az
is, hogy a jurtát megfelelõ környe-
zetbe helyezzék. Az elõzetes ter-
vek szerint a 12 méter átmérõjû, 6
méter magas jurtaház kitûnõ hely-
szín lesz.

A sajtótájékoztatón szóba ke-
rült a kápolna is: Makovecz Imre
Kossuth-díjas építész néhány év-
vel 2011-es halála elõtt tervezte
meg a Boldogasszony-kápolnát,
melyet a Gébárti-tó partján kép-
zelt el. Az épület terveit 2016-ban
a Városi Hangverseny- és Kiál-
lítóteremben megrendezett Hétto-
rony Fesztivál keretében mutatták
be. Most egy pályázatnak kö-
szönhetõen, 100 millió forintból –
a gát és a szoborpark közötti
zöldterületen – megvalósulhat az
építkezés. 

BERUHÁZÁSOK A GÉBÁRTI-TÓ PARTJÁN
JURTAHÁZZAL IS BÕVÜL A KÉZMÛVESEK HÁZA

Jelentõs fejlesztés várható a következõ idõszakban a Gébárti-
tó partján. Pályázati forrásokból megújul a Kézmûvesek Háza,
mellyel együtt egy jurtaház is létesül, ezenkívül kápolna épül a
gát és a szoborpark közti területen, de a tó körül is komoly beru-
házásokra készülnek.



– b. k. –

Az elõbbi Csuti Tibor fazekas
képzõmûvész alkotásait tárta a
nyilvánosság elé. Az utóbbi „Kultúr
-zsúr” címmel hívogatott, sportos,
táncos program jelleggel. 

Délelõtt a furcsa nevû és még
furcsább látványú, de fejtörõnek
és testmozgásra alkalmas épü-
letben tájfutás során kellett felada-
tokat teljesíteni, miközben alapo-
san bejárták a házat a versenyzõk.
Szintén izzasztó volt a délutáni tor-
natermi családi fitnesz Perger Va-
léria edzõ vezetésével. 

Mányoki Attila hosszútávúszó
élménybeszámolója felért egy hi-
deg vizes sokkal. Cápák és medú-
zák (alkalmanként delfinraj) közöt-

ti, 14 fokos vízben, nagy hullám-
zás közepette sok órás kitartó
úszása nem gyakori élmény a vilá-
gon. A többszörösen elismert
sportoló közel van a több éves cél-
ja, az Ocean's Seven-sorozat tel-
jesítéséhez. Már csak egy állomás
van hátra, idén augusztusban, az
idõeredményei pedig jelenleg ki-
emelkedõen jók, tudhattuk meg a
beszámoló során. Közben fotók és
videók is felidzéték a tavaly teljesí-
tett Cook-szorossal és Gibraltári-
szorossal való megküzdését, élet-
halál harcát. 

A nap táncosan zárult. Elõször
a Kiss Norbert vezette táncház
várta az érdeklõdõket, majd az éj-
szaka során Retro-diszkóban
lehetett kikapcsolódni. 
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Ízlik, kérek még – mondták a
gyerekek, miközben jóízûen fa-
latozták a saját maguk által ké-
szített kolbászokat, lila hagy-
mával, savanyú uborkával és
friss kenyérrel. Ottjártunkkor a
Mikes Utcai Tagóvoda ovisai a
disznótor hagyományaival is-
merkedtek. 

– liv –

– A négyszögletû kerek erdõ
pedagógiai programunk szerves
része a néphagyományok ápolá-
sa. Ennek keretében szervezzük
meg évrõl évre a téli örömök nap-
ját, hogy átadjuk a hagyományo-
kat a gyerekeknek – mondta ér-
deklõdésünkre Kovács Józsefné
tagóvoda-vezetõ. – Így a héten a
háziállatokról tanulunk, melynek
kapcsán a disznótartás és a disz-
nóölés szokása is szóba kerül.
Sajnos, ez ma már a falvakban is
egyre ritkább, pedig régen fontos
eseménynek számított, miután a

télen levágott hízóval napi étkezé-
sük alapját biztosították a csalá-
dok. A nap filmvetítéssel kezdõ-
dött, melybõl a
gyerekek megis-
merhették disz-
nófe ldo lgozás
munkafolyama-
tait. A program
négy helyszínen
zajlott. A cso-
portszobákban
népdalokra tán-
coltak, a folyosói
helyszínen pedig
furulyakísérettel
népdalokat, ma-
lacos dalokat
énekeltek. A leg-
izgalmasabbnak
a konyha bizo-
nyult, ahol a gye-
rekek saját kezû-
leg töltötték a
kolbászt. A ne-
gyedik helyszín
ismét a saját

csoportszobájuk volt, ahol jóízûen
elfogyasztották az idõközben
megsült kolbászt.  

A gyerekek sok-sok élménnyel,
tapasztalattal gazdagodtak. A téli
örömök napja a hagyományok fel-
elevenítése mellett igazi közös-
ségépítõ program, ami erõsíti az
óvónõk és a gyerekek közti kap-
csolatot, és amihez a szülõk is szí-
vesen csatlakoznak. A mai napra
kalácsot és pogácsát hoztak, dél-
után pedig részesei lehettek a
disznótornak, mert õket is meg-
vendégeltük. 

DISZNÓTOROS AZ OVIBAN
HAGYOMÁNYOK FELELEVENÍTÉSE

KULTÚR-ZSÚR
SPORTOS, TÁNCOS PROGRAMOKKAL

A Kultúrházak éjjel-nappal országos programhoz kapcsolódott
az Apáczai Mûvelõdési Központ immár második éve kétnapos
rendezvénnyel. Kiállításmegnyitóval és közel 24 órás kulturális
kínálattal várták a látogatókat. 



– pet –

– Szeptemberben az elsõ év-
nyitón felcsendülõ dalok, ritmusok
hívták be az elsõsöket a virágka-
pun az osztályterembe, melyet a
nyár folyamán a szülõkkel alakítot-
tunk ki közösen. A gyerekek meg-
illetõdötten, de mosolyogva és
büszkén vették birtokukba az osz-
tálytermet – idézte fel a kezdeteket
a tanítónõ.

Mint mesélte, az évnyitó alkal-

mával a gyerekeket a táblán szí-
nes rajz és mese várta, amit
ámulattal hallgattak. Persze az
akkori csodák mára napi ritmussá
alakultak át, ám a Waldorf-iskolá-
ban a mindennapos feladatok
mellett, mindig jut valami „csoda-
ság” is.

– Az a tapasztalat, hogy a diá-
kok biztonságban érzik magukat a
jól megkomponált és nagyjából ál-
landó napi ritmusban. Felszaba-

dultan és örömmel várják minden
reggel az ajtónyitást, mert mindig
történik valami izgalmas, valami,
korosztálynak való mesés, aminek
lehet örülni tanulás közben.

Tanulunk a körülöttünk lévõ vi-
lágról, de a gyerekek, egymást is
„tanulják” nap mint nap. A kisebb
csetepaték alkalmat adnak a meg-
bocsátás és megbékélés megta-
pasztalására is, a szép közös játé-
kok pedig a kreatív szervezõ erõi-
ket mozgatják meg. A közös mun-

kában komoly szociális tér nyílik
meg a gyermekek számára. Fon-
tosnak tartjuk a szociális érzé-
kenység fejlesztését legalább any-
nyira, mint az érzelmi intelligencia
ápolását vagy az értelmi fejlõdést.
A világban csak együtt tudunk
nagy dolgokat létrehozni, s ehhez
mindenki hozzáadja az egyéni ké-
pességeit. Ez a légkör, ez az atti-
tûd hatja át egy Waldorf-iskolában
a tanulást.  

Hogy mennyiben tér el az itteni
oktatási módszer a hagyományos
intézményekétõl? A Waldorf-
iskolákban a diákok négyhetes rit-
musokban tanulják a közismereti
tárgyakat a fõoktatás keretében,
ami 8 órától 10 óráig tart.  Vagyis
négy hétig vagy csak matematika-
vagy írás/olvasás illetve forma-
rajzóráik vannak a nap elsõ szaka-
szában. Fontosnak tartják a mûvé-
szeteken keresztül ható nevelést,
illetve a szabad levegõn való ele-
gendõ mozgást is.

– Lényeges különbség, hogy itt
nincs osztályzás. A tanulókat szó-
ban értékelik; saját képességeik-
hez mérten, nem pedig másokkal,
vagy valami külsõ mércével ösz-
szehasonlítva. A szülõk  év végén
részletes szöveges értékelést
kapnak a gyermekeikrõl, ez a bi-
zonyítvány.  A gyermek 6. osztá-
lyig az osztálytanító által írt vagy

választott bizonyítványversbõl tá-
jékozódik elvégzett munkájáról,
újabb feladatairól, önmagáról,
hogy hol tart, s merre tovább. A
Waldorf-iskolában nincsenek elõ-
re gyártott tankönyvek sem; min-
denki maga készíti el saját „tan-
könyvét”, füzetét. Beleírva, leraj-
zolva a megtanultakat – folytatta
Bálint Orsolya. 

Az iskola 2018 szeptemberétõl
Zalaegerszegen folytatja tovább a
mûködést. Egyre nagyobb ugyanis
az igény mind a szülõk, mind a ta-
nárok részérõl, hogy az óvoda
mellett a Waldorf-iskola is be tud-
jon kapcsolódni a megyeszékhely
vérkeringésébe is.

Az osztálytanító elmondta: je-
lenleg folynak az elõkészületek és
a tárgyalások. Bíznak abban, hogy
hamarosan megtalálják a legmeg-
felelõbb épületet. 

Addig is a szülõknek lesz lehe-
tõségük Zalaegerszegen a Wal-
dorf-pedagógiával és már végzett
waldorfos diákokkal is ismerkedni,
hiszen folyamatosan szerveznek
elõadásokat, nyilvános esteket.
Ezek egy része épp a beiskolázá-
si programsorozat keretében zaj-
lik.

5Krónika

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az is fontos, hogy digitalizá-

lásra kerüljenek azok a dokumen-
tumok, amik eddig kimaradtak eb-
bõl a munkafolyamatból – kezdte
Béres Katalin.

Röviden és tömören az a bon-
tás lényege, hogy a mûtárgyak mi-
nél gyorsabban biztonságba kerül-
jenek. Ezért ezeket szedték ki elõ-
ször a tárlókból és az enteriõrök-
bõl a kollégák – mondta a beszél-
getésbe néhány percre bekapcso-
lódó Dömötör Andrea, a történeti
osztály gyûjteménykezelõje. Mint
megtudtuk: ha ezeket már elcso-
magolták, akkor jöhet a dekorá-
ciós elemek eltávolítása.  Sajnos
sok mindent ki is dobnak a kiállítá-
son látható képekbõl, mellékletek-
bõl, hiszen nem mindent lehet ép-
ségben levenni a falakról.

– Érzelmileg azért nagyon kötõ-
dünk még ehhez a kiállításhoz,
emiatt kicsit furcsa a bontás, és
hogy lassan csak az üres tereket
látjuk a kiállítótérben – meséli Me-
gyeri Anna. – 2000-ben nagyon
boldogok voltunk, hogy megnyílt
az új és akkor modernnek számító
tárlat, mert megmutathattuk a kö-
zönségnek mindazt, amit az elõ-
dök és mi is összegyûjtöttünk. Az
õskortól kezdve egészen a ’60-as,
’’70-es évekig kaphattak a látoga-
tók egy átfogó képet a Zala menti
központok és a város múltjából.
Közben azért már törjük a fejünket
azon is, hogy mi az, amit át tudunk
menteni majd az új kiállításba.
Persze más kontextusba helyezve

az adott tárgyat. Hiszen az már
egy merõben más kiállítás lesz.

– Én is sajnálom egy kicsit,
hogy most lezárul egy korszak,

pláne mert pakolás közben renge-
teg emlék és sztori az eszünkbe
jutott. A 2000-es kiállításnyitót egy
bõ kétéves munka elõzte meg, sok
vitával, ötleteléssel, éjszakázás-
sal. Ehhez képest a bontás né-
hány nap alatt lezajlott – folytatja
Béres Katalin. – Persze nem pa-
naszkodunk, hiszen most új fel-
adat van! Ha úgy tetszik, új kihí-
vás, ami szakmai szempontból
legalább annyira izgalmas. Halad-
ni kell a korral; ami 2000-ben még
újnak és modernnek hatott, az má-
ra már jórészt elavult. Digitális kor-
ban élünk, ami a múzeumi munkát
és a kiállítások rendezését is új
alapokra helyezi.

A történészek elmondták: a ké-
szülõ tárlat Zalaegerszeg múltjá-

val foglalkozik, kicsi kitekintéssel a
megye történetére is. A város elsõ
írásos említésétõl kezdve a rend-
szerváltozásig mutatja be a me-

gyeszékhely egykori lakóinak éle-
tét. Életmód-kiállítás lesz, mégpe-
dig olyan módon, hogy minden
egyes történeti korszakból a legjel-
lemzõbb társadalmi csoportot jele-
nítik meg. A mezõváros korából a
földmûveseket, a török korból a
végvári katonákat, a 18. századból
a céhes iparosságot, a 19. szá-
zadból a városi nemességet, a
századfordulóról pedig a városi ér-
telmiséget. A két világháború kö-
zötti idõszakból a hivatalnokok
élete lesz a középpontban, az
1945 utáni évekbõl pedig a város-
ba költözött gyári munkások kerül-
nek fókuszba. Mindezt interaktív
formában, sok képpel, animáció-
val és napjaink trendjeinek megfe-
lelõ vizuális elemekkel tárják a lá-

togatók elé. A cél, hogy túllépjenek
a megszokott tárlatrendezési ötle-
teken, és hogy sokáig fenntartható
legyen a kiállítás. Megyeri Anna
szerint külön érdekesség lesz az
utolsó, vagyis a rendszerváltozást
feldolgozó rész.

– A 2000-es kiállítás tervezésé-
nél még nem nagyon volt lehetõ-
ségünk arra, hogy ezt az idõszakot
bemutassuk. Azóta több a hozzá-
férhetõ anyag, és kicsit el is távo-
lodtunk idõben az eseményektõl
annyira, hogy reálisabban tudjuk
azt szemlélni. Persze a téma ettõl
még kényes. De nem az lesz a cé-
lunk, hogy a politikai csatározáso-
kat, a pártok küzdelmét bemutas-
suk. Ami biztos, hogy megjelenik
valamilyen formában, az 1989-es,
„rendszerváltó” március 15-i ün-
nepség. Úgy gondoljuk, hogy ez
egy fontos közösségi esemény
volt a város életében.

A muzeológusok azt is elmond-
ták, hogy bár az intézmény most
nem fogad látogatókat (kivéve Né-
meth János keramikusmûvész ki-
állítását), és a tervezett felújítási
munkák miatt a múzeum is bezár
majd egy idõre, azért a munka
nem áll le. Sok pályázat van folya-
matban. A digitalizálás, a tárgyak
restaurálása továbbra is folyik,
mint ahogy a gyûjtõmunka is. Az
elõzetes tervek szerint 2019-ben
lesz új állandó tárlata a Göcseji
Múzeumnak. Az épület felújítása a
Mindszenty-program része, ezért
a nyitás dátuma a projekt ütemter-
vétõl is függ.

– AL –

Az adományokat a megyei gyer-
mekvédelmi központ zalaegerszegi
gyermekotthonában adták át. Aszer-
vezést és az adomány kiszállítását a
Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete
koordinálta. Tóth Gábor alelnök el-
mondta, folytatják a közös munkát,
még inkább az adott célcsoport igé-

nyeire való odafigyeléssel. Dudás
Gyula, a Mozgássérültek Zala Me-
gyei Egyesületének elnöke szintén
megerõsítette ezt a szándékot, hi-
szen a jövõben is segíteni kívánják
az intézmények rászoruló lakóit.

Az összegyûjtött, jó állapotú téli
ruhákat: kabátokat, nadrágokat, pu-
lóvereket valamint játékokat most a
Zala Megyei Fagyöngy Egyesített
Szociális Intézmény, a Zala Megyei
Szivárvány Egyesített Szociális In-
tézmény ellátottjai, valamint a Zala
Megyei Gyermekvédelmi Központ
és Területi Gyermekvédelmi Szak-
szolgálat szakmai egységeiben élõ
gyermekek kapták. 

Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltségének igaz-
gatója köszönte meg az újabb ado-
mányt a két civil szervezetnek. Mint
mondta, ez nem az elsõ akció tõlük,
ami azt is bizonyítja, hogy nem csak

karácsonykor, hanem más alkal-
makkor is gondolnak az állami intéz-
mények lakóira. Mint mondta, az ál-
taluk fenntartott intézményekbe fo-
lyamatosan kerülnek be gyerekek
és felnõttek, így az igények is állan-
dóan változnak. Ezek teljesülésé-
ben sokat segítenek az ilyen felaján-
lások, amellyel szebbé tehetik az itt
élõk mindennapjait. 

Az adományokat Horváth Gyön-
gyi, a zalaegerszegi területi gyer-
mekvédelmi szakszolgálat intéz-
ményvezetõje is megköszönte, az
intézmény két lakója pedig vers-
mondással tette ünnepélyessé az
adományátadást.

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ
RUHÁK, JÁTÉKOK GYEREKEKNEK
Téli meleg ruházatot és játékot kaptak három megyei szociális

intézményben élõ gyerekek a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete
jóvoltából, mely jótékonysági akcióhoz csatlakozott a Mozgássé-
rültek Zala Megyei Egyesülete.

Tóth Gábor alelnök, Rigó Márton elnök, Györe Edina igazgató,
Dudás Gyula elnök

TÚLLÉPNI A MEGSZOKOTT ÖTLETEKEN
TÁRLATBONTÁS, TÁRLATTERVEZÉS A MÚZEUMBAN

ÖRÖMMEL, FELSZABADULTAN TANULNI
ZALAEGERSZEGRE KÖLTÖZIK A WALDORF-ISKOLA

Fél év telt el a zalai Tûzmadár Waldorf Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola elsõ osztályának indulása óta. A Zalaszent-
lõrincen mûködõ intézmény egyik alapítóját és az elsõ osztály ta-
nítóját, Bálint Orsolyát kérdeztük az eddigi tapasztalatokról. Annál
is inkább, mert közeleg a beiskolázások idõszaka. Az intézmény
ráadásul a következõ tanévtõl Zalaegerszegre költözik

Bálint Orsolya az iskola elõnyeirõl beszélt.



6 Városháza

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT,

A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ,

A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR

CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA,

AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK”

NYUGDÍJASKLUB

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS

KEDVES CSALÁDJÁT A

CSÁCSBOZSOKI
TÉL – 2018

PROGRAMJAIRA.

2018. február 14. – szerda 

15.00 Valentin-napi ajándékké-

szítés 

A Kreatív Klub soron kö-

vetkezõ kézmûves-foglal-

kozása.

Helyszín: könyvtár olvasó-

terme

2018. FEBRUÁR 23. – PÉNTEK

Izsák-napi programok az iskola

névadója emlékére.

8.00 Izsák-napi megemlékezés

és koszorúzás 

Helyszín: Izsák-iskola aulája

13.15 Interaktív vetélkedõ Izsák

Imre életérõl, munkássá-

gáról – felsõ tagozatos

diákoknak  

Helyszín: Izsák-iskola aulája

13.15 Játékos feladatok az alsó

tagozatosok számára.

Helyszín: Izsák-iskola tor-

naterme.
+

IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3. 

Tel.: (92) 511-926

HTTP://www.izsakimrealtalanosiskola.hu

CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

KOZMÁNÉ GÁL BERNADETT

TEL.: 30/408-9824

HTTP://www.kereszturyvmk.hu

Folyamatosan értesülhet településrészünk

aktuális programjairól az interneten is:

http://csacsbozsok.simplesite.com vagy

https://www.facebook.com/csacsbozsok

HIRDETMÉNY
A ZALAEGERSZEGI

ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI

IRODA, VALAMINT

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA ELÉRHETÕSÉGEIRÕL

Az Országgyûlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és
a Helyi Választási Iroda

vezetõje: dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ.
Székhelye, címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
Telefonszám: 92/502-102 • 92/502-114 • 92/502-199
Faxszám: 92/502-119
E-mail-cím: valasztas@zalaegerszeg.hu

Általában minden háztartásban keletkezik
veszélyes hulladék. Hogy ki hogyan szabadul
meg tõle, az már másik kérdés. Vannak, akiket
nem zavar, ha a használt étolajat a lefolyóba
kell önteni vagy épp a lejárt gyógyszer végzi a
kukában. De valljuk meg, hogy környezeti és
egészségügyi szempontból nézve is jobb kü-
lön gyûjteni és a megfelelõ helyeken ártalmat-
lanításra leadni ezeket a hulladékokat.

Lássuk is, hogy jellemzõen milyen veszélyes
hulladékokkal találkozhatunk a háztartások-
ban:

Gyógyszerek: a lejárt szavatosságú gyógysze-
reket szigorúan tilos kukába dobni vagy a lefolyó-
ba önteni. A belõlük kioldódó kémiai hatóanyagok
reakcióba léphetnek más vegyszerekkel, anyagok-
kal. A talajba jutva az esõvíz oldja ki belõlük a mér-
gezõ kemikáliát; míg a szennyvízbe került szerek
nagy része a tisztítás során nem bomlik le teljesen,
így az élõvizekre, élõvilágra is veszélyt jelenthet-
nek.

Leadási lehetõségek: gyógyszertárak, hulladék-
udvarok.

Elektromos és elektronikai hulladékok, vilá-
gítóeszközök, szárazelemek, akkumulátorok:
ilyenek például a háztartási gépek, mobiltelefonok,
televíziók, rádiók stb. Lényegében minden olyan
eszköz, ami elektromos árammal, elemmel, akku-
mulátorral mûködik. Jellemzõ ilyen eszközre, hogy
mérgezõ anyagokat (pl. ólom, kadmium stb.) tartal-
maznak, ártalmatlanításuk és újrahasznosításuk
elengedhetetlen! Ide tartoznak még a különféle iz-
zók, égõk, neoncsövek és társaik. 

Leadási lehetõségek: hulladékudvarok, mûsza-
ki cikkeket is forgalmazó üzletek, áruházak.

Használt sütõzsiradékok, fáradt olaj: az
egyik leggyakrabban keletkezõ háztartási veszé-
lyes hulladékok, élettani hatásuk hasonló. Az élõ-
vízbe jutva a felszínen úszik, ezzel meggátolja az
oxigén bejutását, csökkenti a vizek oldottoxigén-
tartalmát, elpusztítja a vízi élõlényeket. A talajba
kerülve gátolja annak légáteresztõ képességét,
tönkretéve a talajflórát. A lefolyókba öntött sütõzsi-
radék a csatornahálózatba jutva növeli a szenny-
víztisztítók terhelését, s jelentõs mértékben rontja
a tisztítási technológia hatásfokát.

Leadási lehetõségek: hulladékudvarok, egyes
MOL-kutak is átveszik, a legközelebbi átvevõpon-
tot internetes keresõ segítségével lehet megtalálni.

Festékek, ragasztók, egyéb barkácsolási se-
gédanyagok: ezek a kemikáliák szerves anyago-
kat, illetve fémvegyületeket is tartalmazhatnak,
melyek a környezetre és az emberi egészségre is
káros hatással vannak.

Leadási lehetõségek: hulladékudvarok.

A „Nyugat-Balaton és Zala folyó völgye Regio-
nális Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésû
ISPA/KA projekt keretében Zalaegerszegen 2 db
hulladékudvar valósult meg.
EZEK CÍME:

8900 Zalaegerszeg, 0883 hrsz. Parki út; Za-
la Plaza mögött, a volt szennyvíztisztító te-
rületén
8900 Zalaegerszeg-Búslakpuszta 0182/13
hrsz. (a regionális hulladéklerakóval egy te-
lephelyen)

Nyitvatartási idõrõl, valamint egyéb informá-
ciókról a www.zalamullex.hu honlapon a teve-
kénységek: hulladékudvarok menüpont alatt tájé-
kozódhatunk. 

HÁZTARTÁSI VESZÉLYES HULLADÉK
– MIT? HOVÁ? HOGYAN?SENIOR AKADÉMIA

2017–2018 tavaszi félév

PROGRAM
2018. FEBRUÁR 15.

12.00–14.00 Beiratkozás
14.00–14.20 Ünnepélyes megnyitó

Lambertné Katona Mónika – Budapesti Gazdasági
Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg, dékán
Balaicz Zoltán – Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármestere, Zalaegerszeg Város Idõsügyi
Tanács elnöke
Pácsonyi Imre – Zala Megyei Idõsügyi Tanács
elnöke

14.20– A délután során ismeretterjesztõ elõadásokat hall-
hatnak a résztvevõk innovatív fejlesztésekrõl a
robotizáció, valamint a digitalizáció tekintetében.

8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a
+36-92/509-900 • www.uni-bge.hu

HIRDETMÉNY
„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ÉS

„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete értelmében a közgyûlés „Zalaeger-
szeg Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat
azon személyek számára, akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-,
kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõ-
segítették a város fejlõdését, elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel
hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a vá-
ros tekintélyének és jó hírének növelését.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és állandó bizottsá-

gai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti
szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet rész-
letes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.

Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személynek,
illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a sport- és a
közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg
város közösségi életének fejlõdéséhez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá legalább 200 zala-
egerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10.
napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.

A címek adományozására vonatkozó javaslatot indokolással ellátva 2018. március 10. napjáig
kell eljuttatni Zalaegerszeg MJV polgármesteréhez (levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.; e-mail-cím: onkorm@ph.zalaegerszeg.hu).

A közgyûlés 2018. április 12-én dönt a kitüntetõ címek adományozásáról.

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 2017. évtõl

kezdõdõen méltó módon kívánja elismerni azon támogatókat,
akik hozzájárulnak Zalaegerszeg sportszervezeteinek stabil
mûködéséhez, akik a helyi sportélet területén fejtik ki önzet-
len tevékenységüket. 

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyûlése „Sport mecénása díj”-at adomá-
nyozhat olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki/amely ki-
emelten támogatja a város sportéletében megvalósuló programo-
kat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek. 

A díjból évente egy adományozható.
A díjra javaslatot a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a

város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett
sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi tehetnek.

A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2018. március 15.
napjáig kell a város polgármesteréhez  eljuttatni (8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).

Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a
www.zalaegerszeg.hu portálon elérhetõ.

TÁRSASHÁZAK!
TISZTELT TÁRSASHÁZI KÖZÖSSÉGEK!
A téli idõjárásra tekintettel – a gyalogosforgalom biztonsága érdekében – kérjük, hogy 

– a társasház elõtti közterületi járda teljes területének, 
– amennyiben a társasház tömbtelken vagy úszótelken található, abban az esetben az épületek gyalo-

gos megközelítésére és körüljárására szolgáló területnek, illetve a társasház elõtti, valamint körülötte
lévõ 4 méter széles területsávon belüli járdák,

– a társasház használatában lévõ, közterületre kihelyezett hulladékgyûjtõ edényzet környezetének, va-
lamint a megközelítésére szolgáló sétány hó- és síkosságmentesítésérõl gondoskodjanak, azaz a
fenti területekrõl a havat le kell takarítani, illetõleg a területet síkosságmentessé kell tenni,
szükség esetén naponta többször is. 
A szórakozó-, vendéglátó- és elárusítóhelyek, üzletek, kereskedelmi és szolgáltatóegységek, intézmé-

nyek körüli területet a használó (üzemeltetõ) köteles naponta nyitásig, de legkésõbb 7.00 óráig a havat
eltakarítani és biztosítani a síkosságmentességet, amit a nyitvatartás ideje alatt folyamatosan fenn kell
tartani. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabály értelmében a szórakozó-, vendéglátó- és elárusítóhe-
lyek, üzletek, kereskedelmi és szolgáltatóegységek elõtti terület tisztán tartásáért nyitvatartási
idõn kívül szintén a társasház a felelõs!

Fenti munkák megszervezéséért a társasházi és szövetkezeti lakásoknál a közös képviselõ felelõs.
A közterületek állapotát a közterület-felügyelõk rendszeresen ellenõrzik, és a mulasztókat figyelmez-

tetik, illetve – többszöri mulasztás esetén – bírsággal büntetik. 

LAKOSSÁG!
A téli idõjárásra tekintettel – a gyalogosforgalom biztonsága érdekében – felhívjuk a lakosságot, hogy

a helyi rendelet elõírásainak megfelelõen 
– az ingatlan elõtti közterületi járda teljes területének,
– tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és kö-

rüljárására szolgáló területnek, az ingatlan elõtti, valamint körülötte lévõ 4 méter széles területsávnak,
– az ingatlan használatában lévõ, közterületre kihelyezett hulladékgyûjtõ edényzet környezetében a hó-

és síkosságmentesítésérõl gondoskodjanak, azaz a fenti területekrõl a havat le kell takarítani, illetõ-
leg a területet síkosságmentessé kell tenni, szükség esetén naponta többször is.
Az önkormányzat – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen – szakvállalkozók útján gondoskodik a

közterületek téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátásáról. A munkagépek meghatá-
rozott útvonalterv alapján közlekednek, ezért minden helyszínen nem tudják azonnal maradéktalanul tel-
jesíteni a feladatukat.

A parkolóknál csak a kiszolgálóút burkolatát tudja a hótoló letisztítani, ezért a kérünk mindenkit, hogy
a parkoló autójuk közvetlen környezetének hóeltakarítását indulás elõtt végezzék el. A hótoló a havat a
burkolatról az út szélére tolja, ezért az a kapubejárók, valamint parkoló autók megközelítését akadályoz-
hatja, kérjük megértésüket! A havat az útburkolatra visszaszórni tilos, valamint az út mentén elhelyezett
hókupacok a közlekedést nem akadályozhatják, a beláthatóságot nem korlátozhatják.  

Javasoljuk, hogy mindenki a megváltozott idõjárási viszonyoknak megfelelõ ruházatban, cipõben, vala-
mint megfelelõen felkészített közlekedési eszközzel induljon útra. Az idõsek lehetõleg csak a már letaka-
rított járdaszakaszokat használva, megfelelõ látási viszonyok mellett, kellõ odafigyeléssel közlekedjenek. 

A közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi és szövetkezeti lakásokat is – épületek esetében a
fenti feladatok a tulajdonosok egyetemleges kötelezettsége. A tisztántartási munkák megszervezéséért a
társasházi és szövetkezeti lakásoknál a közös képviselõ felelõs.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosa, használója, illetve üzemeltetõje fentiek sze-
rinti közterület-tisztántartási kötelezettségének idõs kora, egészségi állapota vagy más ok miatt nem tud,
illetve nem akar eleget tenni, a feladatok ellátására szakvállalkozóval is szerzõdést köthet (pl. Városgaz-
dálkodási Kft. tel: 92/314-095).

A közterületek állapotát a közterület-felügyelõk rendszeresen ellenõrzik, és a mulasztókat figyelmez-
tetik, illetve – többszöri mulasztás esetén – bírsággal büntetik.
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend

72-77 (21-20, 17-18, 15-11, 19-28)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Ajka Kristály SE–ZTK FMVas 1:7 (3258-3479)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Ajka.

Rákoshegyi VSE II.–ZTE ZÁÉV 0:8 (2912-3273)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Budapest.

FC DAC 1904 Dunaszerdahely (szlovák I. osztály)–ZTE FC
1-0 (0-0)

Felkészülési labdarúgó-mérkõzés. Dunaszerdahely.

Ricsilla Futsal–Miskolci-Vénusz 3-4 (2-3)
Nõi futsal Magyar Kupa 3. forduló, visszavágó. Répcelak.

– Szekszárdon véletlenszerûen
ismerkedtem meg a tekével – em-
lékezett a kezdetre Kozma Károly.
– Nem volt lakáskulcsom, édes-
apám meg ment tekézni, elkísér-
tem. Mikor vége volt a mérkõzé-
süknek, megkérdeztem, nem dob-
hatnék-e én is. Élveztem a játékot,
megtetszett a sportág. Édesapám
Németországban dolgozott, beáll-
tam a helyére. Egy évi ismerkedés
után az NB III-ban kötelezõ volt if-
júsági játékost szerepeltetni, el-
kezdtem a versenyszerû tekét. A
folytatásban volt egy területi döntõ
Kaposváron, serdülõként az ifjúsá-
gi korú játékosokat is legyõztem.
Akkor megkerestek a Kaposvári
Közutasok csapatától, hogy látnak
bennem fantáziát, igazoljak hoz-
zájuk. Az érettségi utánra idõzítet-
tem volna érkezésem, de úgy hoz-
ta a sors, hogy a 11. osztályt is
már Kaposváron végeztem. Még
akkor is úgy voltam vele, hogy a
teke kiegészítõ hobbyként jó lesz
a tanulás mellett. Tehetséges le-
hettem, mert bekerültem a magyar
ifjúsági válogatottba. A somogyiak
csapatkapitánya lettem. Feljutot-
tunk a Szuper Ligába. A 2010-es
ifi vb-n szerepeltem a magyar csa-
patban. Felkeltettem a ZTK
FMVas vezetõinek érdeklõdését, s
egy évvel késõbb Egerszegre iga-
zoltam. Azóta itt szerepelek, és
nagyon jól érzem magam.

– Több tekebarát szerint so-
kat jelentett, hogy megkomo-

lyodtál, jobban koncentrálsz,
ezért is jönnek az eredmények...

– Szegény nagymamám mond-
ta nekem, hogy szeretné megérni,
hogy benõtt a fejem lágya. Isten
nyugosztalja szegényt, de mos-
tanra bekövetkezett. Ott fent biz-
tos örül neki, hogy megtörtént.
Mind koncentrációban, techniká-
ban, fizikumban elértem arra a
szintre, hogy jól tudok teljesíteni.

– Már tavaly is többen köve-
teltek a magyar felnõttcsapatba,
akkor csapat-vb volt, most
egyéni lesz. Milyen esélyt látsz a
szereplésedre?

– Megtiszteltetés számomra,
hogy beválogattak a keretbe. Sok
mindentõl függ, ki utazik a egyéni
vb-re. Egy biztos, mindent megte-
szek ezért, hogy magamnak ne te-
hessek szemrehányást. Akkor
sem lesz gond, ha nem sikerül,

még keményebben dolgozom to-
vább. A 2019-es csapat-vb-n már
mindenképpen ott akarok lenni a
magyar csapatban.

– Céljaid a sportágban?
– Minél több érmet, trófeát be-

gyûjteni a ZTK FMVassal. Stabili-
zálni helyemet a magyar váloga-
tottban, és egyéni versenyeken is
megmutatni magam

– Bizonyos idõ után kipróbál-
nád a légiós életet?

– Nagyon jól érzem magam a
ZTK kötelékében, jó társaságot al-
kotunk. Számomra a közösség na-
gyon fontos. Nem vagyok vándor-
madár típus, ha elém tolnának idõ-
vel egy külföldi szerzõdést, elgon-
dolkodnék rajta, de úgy vélem, ez
még odébb van.

– Az edzésmunkája, eredmé-
nyei alapján helye van a magyar
csapatban – vélekedett Fehér
László, a ZTK FMVas edzõje. – Az
eredményei alapján ott kellene,
hogy legyen az utazó csapatban,
de nem biztos, hogy csak ezen
szempontok döntenek. Sokat ko-
molyodott, ez döntõ fordulatot ho-
zott a játékában, szép jövõ elõtt áll.

A NAGYMAMA FENTRÕL FIGYEL
KOZMA KÁROLY MEGKOMOLYODOTT ÉS VÁLOGATOTT LESZ

Nagyszerûen szerepel a tekézõk Szuper Ligájában a ZTK
FMVas férficsapata, karnyújtásnyira van attól, hogy a Bajnokok
Ligája négyes döntõjébe bejusson. A csapatból egyre többen vá-
logatottak. A nemzeti csapat bõ keretének a legújabb meghívottja
Egerszegrõl Kozma Károly. Talán nem véletlenül, hétrõl hétre jó
teljesítményt nyújt csapatában.

– Összességében a jelenleg el-
foglalt helyezésünkkel elégedettek
lehetünk – vélekedett Mohácsi
Máté. – Versenyben vagyunk az 5.
helyért a Pakssal, az eddigi ered-
ményeink elfogadhatóak, de a já-
tékban még van javulnivalónk. Ta-
valy januárban, majd késõbb feb-
ruárban produkáltunk egy remek
sorozatot. Idén is másolni szeret-
nénk tavalyi teljesítményünket. 

– Az idei évben elsõre nem
sikerült a légiósok kiválasztása.
Feltehetõleg ez is belejátszott
abba, hogy árnyalatnyival gyen-
gébben állnak… 

– Kétségtelen, hogy a csapat-
építés még most is tart. Nemrég
érkezett egy új fiú, akinek be kell il-
leszkednie. Ennek ellenére úgy lá-
tom, már összecsiszolódott a csa-
pat, megismertük egymást.  Ettõl
kezdve jobban kell figyelnünk, és
nem lehet gond. Biztosan elõbbre
tartanánk, ha nem kellett volna
ennyi játékost cserélni, idén ez így
jött össze. Elõre kell néznünk, és
hajtani a minél jobb helyezésért.
Annak viszont örülök, hogy végül a
légióscserék jól sikerültek. 

– A tavalyi szezonban Mo-

hácsi Máté ebben az idõszak-
ban szórta a hárompontosokat,
a csapat erõssége volt. Idén
mintha az eredményesség te-
rén visszaesett volna a teljesít-
ménye...

– Kétségtelen, hogy van egy kis
ritmusvesztésem. Nem úgy jönnek
be az elsõ dobásaim, ez rányomja
bélyegét a késõbbi teljesítmé-
nyemre. Ilyenkor biztatom magam,
hogy jó mezõnymunkával, a ko-
sárlabdázás más elemeivel pótol-
jam a pontszerzésbeli hiányossá-

gaimat. Érzem, a csapatnak is hiá-
nyoznak a pontjaim, igyekszem
mindent megtenni, hogy a hátralé-
võ idõszakban változzon a hely-
zet.

– A játékosok hogyan látják,
meg lehet a középszakaszbeli
felsõház?

– Kis túlzással mondhatjuk,
hogy kezünkben van a sorsunk.
Idegenben olyan csapatok vannak
ellenfélként, amelyek papíron ver-
hetõek. A hazai pályán viszont a
Körmend, a Falco és a PVSK ellen
rangadók várnak ránk. Nagyon
nem hibázhatunk, mert akkor már
nem a mi kezünkben lesz a sor-
sunk. A Paks és a Kecskemét is
elég kiegyensúlyozottan szerepel.
Az elõzetes várakozások felett tel-
jesítenénk egy felsõházba jutás-
sal. 

– A bajnokság végén milyen
helyezéssel lenne elégedett, a
tavalyi harmadik hely az kifutott
eredmény volt?

– A nyolc közé jutás a felsõház-
zal adott lenne, de a középházból
is elvárható a csapattól. Ott, ha si-
kerülne egy olyan ellenfelet kifog-
ni, mint a Falco, vagy a Körmend,
ahol idegenben is hazai pályát biz-
tosítanának a szurkolók, esetleg
összejöhetne a továbbjutás.
Hangsúlyozom, a tavalyi bronzér-
münk is nagy bravúr volt, az idei
négy közé jutásunk még nagyobb
lenne.

MÉG MINDEN LEHET
SORSDÖNTÕ MECCSEK ELÕTT A ZTE KK

Hasonló helyzetben van a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabda-
csapata, mint egy éve volt. Akkor remekül hajráztak az alapsza-
kaszban, és a középszakaszt a felsõházban folytatták. Idén egy-
két váratlan vereség miatt valamivel nehezebb a csapat helyzete.
Miként látja a helyzetüket Mohácsi Máté, a zalaiak csapatkapitá-
nya – errõl kérdeztük.

Az áprilisi Eb-re készülõ kadett
birkózók (2001–2002) részére ren-
deztek válogatóversenyt Tatabá-
nyán. A Zalaegerszegi BSE fiataljai
közül a legjobb eredményt Bartáky
Marcell (ZBSE) érte el, 92 kilóban
bronzérmes lett. Elõbb 7-0-ra nyert,
majd kikapott 2-1-re érdi riválisától.
A bronzéremért vívott mérkõzésen
tussolta ellenfelét. A legközelebbi
válogatót Dorogon rendezik, ott lesz
alkalma a további elõrelépésre. A
65 kilósok mezõnyében Nemes
Patrik (ZBSE) ötödik helyen zárt. 

BARTÁKY
BRONZÉRME

RÖVIDEN
Dienes Mátyás (Zalaszám-ZAC)

Bécsben 7 nemzet ifjúsági verse-
nyén 7,16 mp-es teljesítménnyel
megnyerte a 60 m-es síkfutás dön-
tõjét.

Ferenczi Melinda, a Zalaszám
ZAC USA-ban tanuló atlétája Új-
Mexikóban egy nemzetközi verse-
nyen. 200 m-en 24,42 mp-es telje-
sítménnyel az idei legjobb magyar
eredményt érte el.
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