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A helyi érték

Városházi hatalomátvétellel kezdõdnek április 3-án a Zala-
egerszegi városi diáknapok eseményei, melyek április 6-ig tar-
tanak. Ezt a Zalaegerszegi egyetemi napok rendezvényei kö-
vetik április 15-e és 17-e között. A Fiatalok hónapja rendez-
vénysorozatról a városi diákönkormányzat valamint a hallga-
tói önkormányzatok képviselõi tartottak sajtótájékoztatót.

Balaicz Zoltán polgármester, a rendezvény egyik fõvédnöke fel-
idézte, hogy korábban is voltak ilyen programok, amit a Zalaeger-
szeg Felsõfokú Oktatásért Közalapítvány késõbb szárnyai alá vett.
Elõször megállapodás született a három hallgatói önkormányzat kö-
zött arról, hogy ezentúl egy idõben tartják az akkor még fõiskolás
napokat. Megalakult egy egyesület is, mely a gazdálkodási, az
egészségtudományi valamint a mûszaki kar egyetemi karrá válása
után már Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete névre hallgatott.
Egyik feladata a fõiskolai illetve az egyetemi napok összehangolá-
sa lett, amit ötletes programokkal évrõl évre megrendeznek, immár
több éve, társulva a városi diákönkormányzattal. 

Április 3-án reggel 8 órakor a városházi hatalomátvétellel kez-
dõdnek a Zalaegerszegi városi diáknapok, vette át a szót Bellér No-
émi diákpolgármester. Ezt követõen diákparlamentre, majd ünnepi
diákközgyûlésre kerül sor a díszteremben, mely utóbbin hét fontos
elõterjesztést tárgyalnak meg a fiatatok. A polgármesteri hivatal
101-es termében 13 órakor kiállítás nyílik, melyen Mileji Claudia ru-
hakollekciói valamint Cser Boglárka ékszerei lesznek láthatók. Áp-
rilis 4-én sportnapot rendeznek több helyszínnel, így például az
Ady-iskolában kézilabdakupára, míg a Kölcsey-gimnáziumban foci-
kupára kerül sor. Április 5-én reggel 9 órától másnap reggel 9 óráig
tart az Aludj máskor – 24 órás vetélkedõ a sportcsarnokban. 

A városi diákönkormányzat a Zalaegerszegi egyetemi napok
(ZEN) sport- és fõzõnapján önálló fõzõcsapattal vesz részt. A ZEN
részletes programját Németh Gábor, a Zalaegerszegi Egyetemisták
Egyesületének elnöke ismertette. Április 15-én, hétfõn az egész-
ségtudományi kar nagyelõadójában a rehabilitációról valamint a
sportsérülések kezelésérõl lesznek elõadások. Április 16-án, ked-
den az egészségtudományi kar udvara ad helyet a fõzõversenynek.
A BGE Infocentrumában youtuberek, influencerek tartanak elõadá-
sokat a közösségi média vásárlást ösztönzõ véleménybefolyásolá-
sáról. Április 17-én, szerdán többek között jótékonysági fõzõver-
senyt és futást tartanak, melynek kedvezményezettje idén is az
Akarattal és Hittel Alapítvány.

FIATALOK HÓNAPJA
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Mint azt Molnár András, a zalai
levéltár igazgatója bevezetéskép-
pen elmondta: a Kádár-rendszer
alatt, a forradalmi ifjúsági napok
keretében évrõl évre megemlé-
keztünk a Tanácsköztársaság ki-
kiáltásáról, és az azt követõ „133
napról”, a rendszerváltozás után
sem országos, sem helyi szinten
nem történt meg az esemény mo-
dern kori feldolgozása, értékelé-
se. A történészek és levéltárosok

a tudományos ülés keretében
most erre tesznek kísérletet. A ter-
vek között szerepel az is, hogy a
konferencián elhangzott tíz elõ-
adás egy kötet formájában is nap-
világot lát majd a következõ év-
ben.

Készül továbbá egy országos
kiadvány is, mely az egyes me-
gyékben fellelhetõ levéltári forrá-
sokat rendezi kötetbe. Errõl, illetve
a Tanácsköztársasággal kapcsola-
tos kutatásokról dr. Szabó Csaba,
a Magyar Nemzeti Levéltár fõigaz-

gatója szólt a konferenciát meg-
nyitva. A forráskiadvánnyal kap-
csolatban úgy fogalmazott: 2017-
ben indult a munka, melynek kere-
tében az ország minden megyéjét
megvizsgálták a kollégák, hogy
milyen dokumentumok állnak ren-
delkezésre a Tanácsköztársaság
idõszakával kapcsolatban. Tették
ezt elsõsorban azért, mert a rend-
szerváltozás után szinte senki
sem foglalkozott az 1919. március
21-tõl  augusztus 1-ig tartó esemé-
nyekkel (illetve azok elõzményei-
vel és utóhatásaival). Valószínûleg
a kommunista idõszak mítosz-
gyártása – a dicsõséges 133 nap
emléke – annyira beleégett a kuta-
tók tudatába, hogy inkább szemle-
sütve kerülték a témát – fogalma-
zott a fõigazgató.

Hozzátette: ha nem kezeljük
helyén a Tanácsköztársaságot,
akkor nem értjük meg sem Tria-
nont, sem a két világháború kö-
zötti korszakot, hosszú távon pe-
dig a rendszerváltozást sem. A
két évvel ezelõtt útjára indított or-
szágos kutatómunka egyik nem
titkolt célja az, hogy újra beszél-
jünk a Tanácsköztársaságról, és
a feldolgozott dokumentumok tük-
rében immár objektíven tegyük
ezt.

Hogy az 1919. március 21-i
fõvárosi események miképp ha-
tottak a dunántúli városok igaz-
gatására, arról dr. Nagy Sza-
bolcs, a veszprémi levéltár igaz-
gatóhelyettese beszélt a konfe-
rencián.

(Folytatás az 5. oldalon.)

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁGRÓL OBJEKTÍVEN
KONFERENCIA ÉS ÚJRAINDULÓ KUTATÁSOK A 100. ÉVFORDULÓN
A Tanácsköztársaság 100. évfordulója apropóján rendezett tu-

dományos ülést a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltá-
ra. A város dísztermében megtartott konferencián – melyen
Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntõt – fõleg a Zala
megyei események (beleértve Lendvát is) kerültek fókuszba, de
némi dunántúli kitekintésre is sor került.

– liv –

Zalaegerszeg ugyan nagy tör-
ténelmi múlttal rendelkezõ város,
mégis kevés építészeti emléke
maradt fenn az elmúlt évszáza-
dokból, mondta Balaicz Zoltán pol-
gármester az építkezés sajtóbejá-
rásán. Éppen ezért gondolták azt,
hogy ami megmaradt, azt próbál-
ják meg felújítani. Ehhez nagy se-
gítséget nyújt a Mindszenty bíbo-
ros nevét viselõ városrehabili-
tációs program, melynek kereté-
ben a botfai Erdõdy–Hüvös kas-
tély is megújulhat. A kastélyt 1750-
re építtette meg tulajdonosa, az
Erdõdy-család, amit 1880-ban a

Hüvös-család vásárolt meg. Az
újabb nagy fordulópont 1945-ben,
az államosítással következett be,
az épületben elõbb iskola mûkö-
dött, majd a közmûvelõdés hely-
színévé vált. Az Erdõdy–Hüvös
kastély ma is fontos közösségi
színtér a Botfán élõk számára. A
rekonstrukciójával a városrész lel-
ke újulhat meg, hangsúlyozta a
polgármester.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos fontosnak
nevezte az építészeti értékek
megmentését, ami nem kérdés
templom, kápolna vagy más egy-
házi funkciójú épület esetében.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Megkezdõdött a botfai Erdõdy–Hüvös kastély teljes körû re-
konstrukciója, a mai kor igényeinek megfelelõ Mindszenty-zarán-
dokszállás kialakításával. A Modern városok program keretében
bruttó 300 millió forintból megvalósuló beruházás legfontosabb
célja a mûemlék épület megmentése.  

KORHÛ KÜLSÕ, MODERN BELSÕ NYÁRI
NYITVATARTÁS

A SKANZEN VÁRJA

A LÁTOGATÓKAT
A Göcseji Falumúzeum ápri-

lis 2-tõl a nyári nyitvatartás sze-
rint fogadja és várja a látogató-
kat. A nyári nyitvatartás keddtõl
vasárnapig 10–18 óra között
van.

A múzeum munkatársai újra
berendezik a házakat, elhelyezik a
textileket és azokat a népmûvé-
szeti tárgyakat, amelyeket a téli
idõszakra védett helyre tettek.

A közeljövõben két tavaszi ren-
dezvényre is várják a városlakókat
a skanzenbe: április 22-én a hús-
véthétfõi rendezvényre, majd má-
jus 18-án a Village-food feszti-
válra. 



– pet –

A Zalaegerszegi Törvényszék
tavalyi évérõl dr. Sorok Norbert el-
nök számolt be. Mint fogalmazott:
2018 egyértelmûen a digitális bíró-
ság évének nevezhetõ, nemcsak

helyben, hanem országos szinten
is. Manapság már a bíróságoknak
is szembe kell nézniük a kor kihí-
vásaival, emiatt komoly eszközfej-
lesztést hajtottak végre. Tavaly
egy országos digitális nyílt nap ke-
retében be is számoltak az újítá-
sokról: a résztvevõk többek között
megismerkedhettek a beszédleíró
szoftverekkel is. Ezeket a kezde-
tekkor épp a zalaegerszegiek
tesztelték és népszerûsítették a
többi bíróság felé. Az elnök öröm-
telinek nevezte, hogy 55 darab
mobileszközzel (laptopok, tábla-
gépek, e-book-olvasók) is gyara-
podtak. Az elektronizáció, vala-
mint az e-akták rendszere miatt
így sok munkatárs számára lehe-
tõvé válik az otthoni munkavég-
zés. Szintén elõrelépés a ViaVi-
deo projekt, ami annyit jelent, hogy
távmeghallgatásra alkalmas tár-
gyalótermeket alakítottak ki a Za-
laegerszegi Törvényszéken, vala-
mint a nagykanizsai és a lenti já-
rásbíróságon.

Sorok Norbert elmondta: tavaly
összesen közel 25 ezer peres és
nem peres ügy érkezett a bíróság-
ra. A befejezett ügyek száma pe-
dig majdnem elérte 26 ezret. Eb-
bõl az látható, hogy pozitív az
arány, vagyis több ügyet sikerült
befejezni, mint amennyi beérke-
zett. 2018-ra amúgy az ügyérke-

zés-csökkenés volt jellemzõ. En-
nek háttere a jogszabályi változá-
sokban keresendõ: inkább az elte-
relést preferálják. Vagyis az igaz-
ságszolgáltatás még azelõtt pró-
bál a felekkel megegyezni, hogy
bírósági ügy lenne valamely konf-

liktusból. Elhangzott: a járásbíró-
sági ügyek 90 százaléka, a bünte-
tõperek 80 százaléka egy éven
belül befejezõdött. Ezzel a Zala-
egerszegi Törvényszék országos
szinten a harmadik helyen áll a
rangsorban.

A tavalyi esztendõben több be-
ruházásra is sor került. A már em-
lített eszközfejlesztéseken túl le-
zajlott a törvényszék C épületének

kapufelújítása, ezenkívül jelenleg
is folyik a bíróság egész épületé-
nek alagsori vízszigetelése. De a
megye nagykanizsai, keszthelyi és
lenti járásbíróságain is történtek
rekonstrukciók.

A nyitott bíróság programon
2018-ban összesen 5315-en vet-
tek részt, az ügyfélszolgálatot
9376-an keresték fel. A bíróság
munkatársai részt vettek több jóté-
konysági rendezvényen, és nem-
zetközi kapcsolatokat is kiépítet-
tek. Többek között szlovén, horvát
és osztrák bíróságokkal. Az Euró-
pai Igazságügyi Képzési Hálózat
programja keretében szeptember-
ben öt szlovén bíró vendégeske-
dett Zalaegerszegen, majd a mu-
raszombati bíróság látta vendégül
az itteni kollégákat.

A nemzetközi kapcsolatok fon-
tosságát hangsúlyozta dr. Gyar-
mathy Judit is. Mint mondta: or-
szágos szinten összesen 28 kül-
földi partnerbírósággal van kap-
csolat. Rendszeresek az országok
közötti képzések, tanulmányutak;
a részvételre ösztönzik is a kollé-
gákat. A digitalizációval kapcsolat-
ban elmondta: a ViaVideo projekt
során eddig 72 végpont épült ki or-
szágszerte. Az a cél, hogy idén ezt
további 112-vel bõvítsék. Így a ta-
núk kihallgatása távolról, interaktív
formában is megtörténhet, meg-
spórolva a felesleges utazást.

A sajtótájékoztatón dr. Túri Ta-
más a Pécsi Ítélõtábla és a Zala-
egerszegi Törvényszék közötti
szoros szakmai együttmûködésrõl
is beszámolt. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A botfai Erdõdy–Hüvös kastély

is ebbe a sorba tartozik. A jelen
sokkal tartozik a múltnak, amit az
épület korhû felújításával egyenlí-
tenek ki, emlékezve azokra az em-
berekre is, akik megtervezték és
megépítették – emelte ki. 

Gecse Péter alpolgármester, a
városrész önkormányzati képvise-
lõje a kastély egyházi funkciójáról
elmondta, hogy 1992-tõl 2006-ig a
Nyolc Boldogság katolikus közös-
ség használta az épületet. Az ön-
kormányzattal közösen felújításba
is kezdtek, ami megóvta az enyé-
szettõl, s ami most teljesen meg-
újulhat. 2007-tõl a Mindszenty Is-

koláért Alapítvány és a Zalai Civil
Életért Közhasznú Egyesület fenn-
tartásában kezdte meg mûködését
benne a Mindszenty Ifjúsági Ház.
2012 õszétõl ifjúsági ház funkció-
ját megtartva a Notre Dame Nõi
Kanonok- és Tanítórend vette át
mûködtetését. 

Mint mondta, a gazdaságos és
racionális fenntartás mindig is

probléma volt, melyre megoldást
nyújt a rekonstrukció a fûtéskor-
szerûsítéssel és a nyílászárók
cseréjével. Az energiatakarékos-
ságot szolgálja továbbá a mellék-
épület tetején elhelyezendõ nap-
elemes rendszer. A ZÁÉV Zrt. vég-
zi a kivitelezést, melynek várható
befejezési határideje 2019 szep-
tembere.
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2 Közélet

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!

Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000

Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

SZÉN-
AKCIÓ!
SZÉN-
AKCIÓ!

20–40 mm, 4500 kcal

fûtõérték

20–40 mm, 4500 kcal

fûtõérték

5.790 Ft/mázsa5.790 Ft/mázsa
57,9 Ft/kg

Viszonteladókat is kiszolgálunk!Viszonteladókat is kiszolgálunk!

Zalaegerszeg, Teskándi u. 1.
Telefon: 06-92/511-747

06-30/476-1003
Az akció a megjelenéstõl április 30-ig tart!

KORHÛ KÜLSÕ, MODERN BELSÕ
MEGÚJUL AZ ERDÕDY-HÜVÖS KASTÉLY

Vágó Gábor elmondta: markáns
zöldprogramot hirdetnek. A globális
klímaváltozás égetõvé válik, azon-
nali megoldások szükségesek, de
sajnos a kormány nem veszi komo-
lyan ezt a kérdést. A klímavédelem
globális felelõsségvállalás, és az
LMP hosszú távon atommentes
Európát követel. Európai bérpoliti-
kát szeretnének, megegyezést a
bérminimumról. Az Európai Unió si-
kere Magyarország nemzeti érde-
ke. Hazánk uniós tagságának nincs
életképes alternatívája.

Az LMP európai parlamenti lis-
tavezetõje fontosnak nevezte az

õshonos kisebbségek jogainak a
védelmét, például a Romániában
élõ székely magyarokét, akiket az
autonómia segíthet a helyben ma-
radáshoz. 

Dr. Paksy Zoltán önkormányzati
képviselõ, az LMP megyei elnöke
az európai uniós pénzek hozzáfé-
résérõl és felhasználásáról szólt,
és kitért a Modern Városok Prog-
ram forrásaira is. Szerinte látvány-
beruházásokra nincs szükség, és
meggyõzõdése, hogy ezeket a
pénzeket hatékonyabban is fel le-
hetett volna használni Zalaeger-
szegen.

ORSZÁGJÁRÁSON
LMP: FONTOS A KLÍMAVÉDELEM

Az LMP EP-listavezetõje, Vágó Gábor zalaegerszegi sajtótájé-
koztatóján arról beszélt, hogy céljuk az Európai Zöld Pártban va-
lamint az Európai Parlamentben is képviselni a törekvéseiket.  Az
LMP elkötelezett támogatója az európai integrációnak.

TÁVMEGHALLGATÁS ÉS BESZÉDLEÍRÓ GÉP
A DIGITALIZÁCIÓ A BÍRÓSÁGOKNAK IS FONTOS
Összbírói értekezlet keretében értékelte a 2018-as évet a Zala-

egerszegi Törtvényszék. Az esemény elõtt sajtótájékoztatót tar-
tottak, melyen részt vett dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírói
Hivatal elnökhelyettese és dr. Túri Tamás, a Pécsi Ítélõtábla meg-
bízott elnöke is.

NAV-INFÓ
Legkényelmesebben a letöl-

tést nem igénylõ webes kitöltõ-
felületen módosítható a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) által
elkészített szja-bevallási terve-
zet, sõt az elõzõ évekre vonatko-
zó bevallások önellenõrzése is
ezen a felületen a leggyorsabb. 

Az áfa fizetésére kötelezett ma-
gánszemélyek, a mezõgazdasági
õstermelõk és az egyéni vállalko-
zók bevallási tervezetüket a leg-
egyszerûbben az eSZJA felületen
egészíthetik ki és küldhetik be a
NAV-hoz, mert ezek nélkül a lépé-
sek nélkül az õ tervezetük nem vá-
lik automatikusan bevallássá má-
jus 20-án. A többi adózónak nincs

teendõje, ha a tervezet adataival
egyetért. Aki módosítani szeretné
a tervezetet, az használja a portál
keresõ funkcióját, azzal a leggyor-
sabb megtalálni a kiegészítendõ
tételt.

Az ügyfélkapus regisztrációval
rendelkezõk az eSZJA portál „LE-
KÉR” funkciójával letölthetik a ko-
rábbi évi (16SZJA, 17SZJA), vala-
mint az idén benyújtott 18SZJA
bevallásukat, megkönnyítve ezzel
annak esetleges önellenõrzését
és javítását.

Érdemes minél elõbb ügyfélka-
put nyitni, mert így azonnal elér-
hetõvé válik az szja-bevallási ter-
vezet.

1–4D szempillaépítés

Arckezelések, smink

Szempilla- és

szemöldökfestés

Gyantázás

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953
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Nos, egy márkát nyugodtan ajánlhatunk. A
Bomstal fogalom Európa számos országában, így
Magyarországon is.

Az 1996-ban Lengyelországban alapított cég
Európa legnagyobb mobilgarázsgyártója évente
több tízezer megrendelõt szolgál ki. 

A céget, annak szolgáltatásait, kiváló termékeit
Komár László, a Bomstal képviselõje mutatja be. 

– A fõ profilunk a mobilgarázsok gyártása, érté-
kesítése, szállítása és azok helyszínen történõ fel-
állítása, készre szerelése – tájékoztat Komár Lász-
ló. – Emellett gyártási palettánkban egyaránt fellel-
hetõek a könnyûszerkezetes garázsok, autóga-
rázsok, csakúgy, mint nagy választékban a fém-
szerkezetû kutyakennelek, kisebb csarnokok és
kerti tárolók. Képesek vagyunk egészen egyedi el-
képzelések megvalósítására is. Minden termékünk
horganyzott vagy színes, bevonatos lemezbõl ké-
szül (a RAL színpaletta szerint).

– Miért érdemes a Bomstal mobilgarázst vá-
lasztani?

– Az ügyfél megálmodja, milyen kialakítást sze-
retne, mi pedig megvalósítjuk. Az általa megren-
delt mobilgarázst a helyszínre szállítjuk, azt szak-
képzett, megbízható szerelõink felállítják, össze-
szerelik, s õ a kívánt méretben, színben és forma-
világban láthatja viszont elképzelését. S mindezt a
piacon fellelhetõ legalacsonyabb áron kapja meg.
Fizetni pedig csak akkor kell, mikor a megrendelt
mobilgarázs felállításra került – nincs elõleg, nincs
foglaló, rejtett költségek. Az elõzetesen egyeztetett
megadott ár tartalmazza a szállítást és a helyszíni
összeszerelést is. Képzett értékesítõink segítenek

kiválasztani az ügyfél számára optimális terméket
és válaszolnak bármilyen további kérdésre. Ügyfe-
leink kényelméért „gyors kapcsolat” indult, mely-
nek keretében tanácsadóink 8.00–18.00 óra között
állnak rendelkezésére.

– Milyen határidõvel tudják vállalni a meg-
rendelések teljesítését?

– Az általunk gyártott garázst általában a meg-
rendeléstõl számított 30 napon belül a megadott
címre szállítjuk. A szerelés kb. 60 perc (standard
kivitel esetén). Az egyes megrendelések végrehaj-
tása során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a
garázs a megrendelõvel egyeztetett idõpontban ki-
szállításra kerüljön – hatékonyságunk meghaladja
a 98%-ot. A fennmaradó 2%-os késedelem egyet-
len oka csak a vállalatunktól független tényezõk le-
hetnek – így többek között idõjárási körülmények,
váratlan mûszaki hiba.

– Hogyan tudják biztosítani a vevõbarát, ver-
senyképes árakat?

– Garázsainkat lengyelországi gyártóbázisun-
kon rendkívül magas darabszámban állítjuk elõ, ez
lehetõvé teszi az alapanyagok olcsóbb beszerzé-
sét, a gyártás hatékonyságának növelését. Termé-
szetesen termékeinkre garanciát is vállalunk, még-
hozzá két esztendõre.

– Referenciáik? Kik az ismert megrendelõik?
– Többek között magánszemélyek tízezreit, vál-

lalkozásokat, önkormányzatokat, a rendõrséget, a
katasztrófavédelmet tudhatjuk visszatérõ ügyfe-
leink között. Õk már a Bomstal mellett tették le vok-
sukat, mert nem csalatkoztak elõzetes várakozá-
sukban, azt kapták, amit vártak, elképzeltek.

MIÉRT ÉPPEN BOMSTAL?
MOBILGARÁZS – AHOGY SZERETNÉNK

Eldöntötte már, hogy milyen garázst szeretne? Hol szeretné biztonságban tud-

ni autóját? Kétkezi munkával felépített téglagarázsban? Vagy olyanban, amit egy-

két óra alatt felállítanak, s a pénztárcáját sem terheli meg olyan nagyon? S mind-

ezt kiváló minõségben? 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A WWW.BOMSTAL.HU WEBOLDALON!

Ennek értelmében a kardioló-
giai rehabilitációs osztály 2019.
március 27-étõl az F épület 1.
emeletén, az ambulancia pedig az
F épület földszintjén mûködik to-
vább. Március 27-étõl az onkoló-
giai osztály fekvõbeteg részlege
az F épület 3. emeletén kap he-
lyet. Az onkológiai kezelések
2019. április 8-áig szünetelnek,
ezek átütemezésérõl a páciensek
tájékoztatást kaptak. Akut esetben
a D épület 4. emeletén mûködõ

szakrendelésen fogadja betege-
ket. Április 8-ától az onkológiai
szakrendelések és a gondozók a
Zrínyi úti telephely D épületének 4.
emeletén folytatják munkájukat

Április 1-én kezdi meg a beköl-
tözést a pulmonológia. A fekvõbe-
teg osztály az F épület II. emeleté-
re költözik április 4-én. Ezen a na-
pon látogatókat nem fogad az osz-
tály, a hozzátartozók április 5-étõl
kereshetik fel a betegeket.  Az
allergológia- és a légzésfunkció-

szakrendelések valamint a tüdõ-
gondozó tevékenysége április
1-tõl 5-ig szünetel. Ezt követõen
az allergológia és a légzésfunkció
az F épület földszinti rendelõiben
kap helyet, míg a tüdõgondozó a
D épület földszintjén folytatja mun-
káját. A tüdõszûrõ a költözés ideje
alatt is változatlanul fogadja a pá-
cienseket a D épület földszintjén.

A költözések nagyságrendje
miatt bizonyára elõfordulnak kelle-
metlenségek, tájékozódási problé-
mák, melyekért ezúton is megérté-
süket kérjük! A betegek és a be-
tegellátás körülményei azonban
oly mértéken javulnak, melyek bi-
zonyára kompenzálni tudják a pil-
lanatnyi nehézségeket.

– b. k. –

Az Õrség még a múlt század
derekán is zárt világ volt, így so-
káig õrizte a régi népi kincseket,
többek között a gasztronómia terü-
letén is. Gaál Zsuzsanna pedig
Szalafõn él, amely a tájegység

leginkább archaikus része. Megfi-
gyelései mellett kutatásokat is
végzett a nevezett témában, így
mentve idõs asszonyok recepjeit.
De figyelemmel volt az egykori
életmód megismerésére is. A sze-
gényebb világban fontos volt a be-
osztással élés, ennek felelõse a
ház legidõsebb asszonya volt.
Húst csak vasárnap ettek, viszont
az ünnepek alkalmával húst hús-
sal. Viszont a fizikai munkák miatt
alapvetõ volt hétköznapokon is a
laktató és gyorsan elkészíthetõ

ételek tálalása. Kiemelt étek volt a
leves, melyet a nap bármely sza-
kában fogyasztottak, különbözõ
gabonaféleségekkel gazdagítva. E
sorból kiemelkedett a köles, illetve
a hajdina, melyek reneszánszukat
élik napjainkban. Híresen sokféle
gyümölcs termett a vidéken, mely

a túlélés záloga volt nehéz idõk-
ben, amikor az állatokat, gabonát
elorozták a háziaktól.

Egyébiránt pedig sokfélekép-
pen használható csemegék ezek
az õshonos fajok, melyek mentése
a 24. órában kezdõdött. Illetve az
Õrség egyik „aranyának”, „fizetõ-
eszközének”, a pálinkának az
alapanyagai. A másik kiemelt helyi
érték a tökmagolaj, melynek törté-
nete 1920-ban indult e tájon. Az
elõadó hozzátette, a nagy igények
miatt ma már a héj nélküli változat

dívik, illetve egyéb olajak (kender,
len, dió, máriatövis) is egyre na-
gyobb jelentõséggel bírnak az
egészségmegõrzés vagy terápiás
alkalmazás miatt. 

Az elõadás során részleteseb-
ben esett szó a hajdina, köles, ke-
rekrépa, gombák és õshonos
gyümölcsök felhasználhatóságá-
ról, illetve a gasztronómia mellett
egyéb helyi értékek is szóba ke-
rültek. Könyvajánló is elhangzott.
Az elsõ, Õrséget bemutató könyv
1818-ból való, és a kifejezetten
gasztronómiai témájú „Az õrségi
népi táplálkozás” Kardos László
tollából az interneten is olvasha-
tó. 

A sport a terápia és a rehabili-
táció tekintetében egyaránt na-
gyobb hangsúlyt kap a zalaeger-
szegi Szent Rafael Kórház pszi-
chiátriai osztályának betegei éle-
tében, miután az osztály munká-
ját segítõ Forrás Egyesület két
alkalommal is sikerrel pályázott
a Tesco „Ön választ, mi segí-
tünk” közösségi programjára.

– liv –

Dr. Sebestyén Gábor osztály-
vezetõ fõorvos elmondta, a civil
szervezet két fordulóban 200–200
ezer forintot nyert egy kültéri foci-
pálya és egy pétanquepálya, vala-
mint egy beltéri fitneszterem kiala-
kítására a pózvai telephelyen. A
kültéri sportpálya kivitelezésében

vállalkozások is segítséget nyújta-
nak építõanyagok felajánlásával.
A fitneszteremhez még keresik a
megfelelõ helyet az épületben. Öt
edzõgépet fognak elhelyezni,
melynek beszerzéséhez elegen-

dõnek bizonyul az elnyert kétszáz-
ezer forint. Május végére szeret-
nének elkészülni a munkálatokkal,
melyben a betegek és az osztály
munkatársai is részt vesznek. 

Dr. Halász Gabriella fõigazgató

hozzátette, nagyra becsülendõ,
hogy a vásárlók érdemesnek talál-
ták a pszichiátriai osztályt a támo-
gatásra, ahol olyan betegeket ápol-
nak, akik gyakran esnek hátrányos
társadalmi megítélés alá. Mint
mondta, az osztály évek óta dolgo-
zik azon, hogy társadalmi kapcso-
latait szélesítse betegei érdekében.
A most elnyert két pályázat ennek
újabb állomása. Kiemelte, hogy az
orvoslásban ma már nem lehet el-
különíteni a prevenció, a gyógyítás
és a rehabilitáció fázisait teljesen
egymástól, hiszen ezek egymásba
fonódnak. Ezt a modern szemlé-
letet vallja magáénak a pszichiátriai
osztály, melynek teljesülését ez a
két projekt is segíti. 

Fontos szándék továbbá, hogy
a sportolási lehetõségek erõsítsék
az egyén felelõsségét saját egész-
ségében és gyógyulásában. A tu-
datosság megélése mellett a sport
és a mozgás a közösség élményé-
vel illetve a siker örömével is meg-
ajándékozza a betegeket – hang-
zott el.

SEGÍTIK A PSZICHIÁTRIÁT
SPORTPÁLYA ÉS FITNESZTEREM IS LESZ

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház pózvai telephelyérõl három
osztály költözik be a napokban az intézmény Zrínyi utcai telep-
helyének (F) zöld épületébe. A székhelyváltozás az  onkológiai, a
pulmonológiai és kardiológiai rehabilitációs osztályokat valamint
szakrendeléseiket érinti. 

KÓRHÁZI OSZTÁLYOK KÖLTÖZNEK
JAVULNAK A BETEGELLÁTÁS KÖRÜLMÉNYEI

AZ ÕRSÉGI KONYHA KINCSEIRÕL
HAJDINA, KÖLES, KEREKRÉPA

Megkezdték a sportpálya kialakítását.

Az archaikus õrségi ételkínálatából szemezgetett Gaál Zsu-
zsanna az Apáczai-könyvtárban tartott elõadása során. A zalai
születésû hölgy a göcseji és õrségi tájegység összehasonlításá-
ban is otthon van. De inkább ez utóbbiban mélyült el, melyrõl
könyvet is kiadott „Az õrségi konyha kincsei” címmel. A nagy
számú érdeklõdõt ételkóstoló is várta.
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VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAI:

2019.04.08-án 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ 

az alábbi szakma irányokban:

– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 

– Emelõgépkezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;

– Földmunka,-rakodó -és szállítógépkezelõ E-000883/2014/A002;

– Útépítõ,- és karbantartógép E-000883/2014/A004;

– Energiaátalakító-berendezés kezelõje E-000883/2014/0005;

– Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje E-000883/2014/A006;

– Alapozás, közmû és fenntartási -gép kezelõ E-000883/2014/007;

2019.04.23-án 13:00 GKI Teherautóvezetõ és Autóbuszvezetõ;

(jelentkezési határidõ: 2019.04.11., vizsga. 2019.04.27.)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
– („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!
– TAXIvezetõ, személygépkocsis személyszállító; közúti árufuvarozó, TAXI és 

személygépkocsis személyszállító vállalkozó

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!  *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103 
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769
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Út a munkaerõpiacra

EURES Információs Fórum
TÉMA:

Tájékoztatás a biztonságos uniós munkavállalással
kapcsolatos tudnivalókról álláskeresõk részére

HELYSZÍN:

VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

8960 LENTI, TEMPLOM TÉR 5.

Idõpont: 2019. április 10. 10–11 óráig
Részvételi szándékát 2019. április 8-ig

a nemeth.alexandra@zala.gov.hu e-mail-címre jelezze!

Palotásból Szélrózsa, Szélró-
zsából kultúra, kultúrából kö-
zösség. S mindez 10 éve szám-
talan hagyományéltetõ együtt-
lét alapja. Jubileumot ünnepelt
az andráshidai amatõr nép-
táncegyüttes.

– b. k. –

Egy farsangi felbuzdulással
kezdõdött a Szélrózsa Néptánc-
együttes története. Néhány pár
összeállt egy palotást bemutatan-
dó. Aztán kedvet kaptak a folyta-
táshoz. Nevük arra utal, hogy bár
többségében helyiek, a társada-
lom legkülönbözõbb területérõl
verbuválódtak a néptánc szeretete
vonalán. Kiváló tanítómesterük
volt Kiss István György személyé-
ben, aki a csoporthoz igazított ko-
reográfiáival egyaránt biztosította

a sikerélményt a táncosoknak és a
minõségi szórakozást a nézõknek.
A kedvelések sorában az élen jár
az a zalai tánccsokor, mely a ta-
valy év végén elhunyt mester saját

gyûjtésén alapszik. A nagy veszte-
ség után Babos Attila állt a csoport
élére, az õ munkája a jövõ zenéje
lesz. 

A jubileumi gála elején Balaicz

Zoltán polgármester köszöntötte
az amatõr társulatot. Ajándékkép-
pen elismerõ oklevelet és egy
nagy tortát adott át az ünnepel-
teknek. A rendezvényen az ösz-
szes andráshidai civil egyesület
részt vett, s valamennyien nem-
csak jelenlétükkel, támogatták is
a programot. A meghívottak kö-
zött volt Kiss István György csa-
ládja, illetve szlovén vendégek is,
s mondani sem kell talán, az egy-
kori tagok sem maradtak távol. 

A táncrendet elhunyt tanáruk
tiszteletére állították össze, töb-
bek között szatmári, Nyárád
menti és zalai táncok szerepeltek
a közel kétórás mûsorban. Köz-
remûködött a részben a Szélró-
zsa egykori tagjaiból alakult, fia-
talos lendületû Penderülj Tánc-
együttes és a zalaapáti Boróka
Táncegyüttes, valamint a helyi
Igazgyöngy Hagyományõrzõ
Együttes és a Dobronaki Nótá-
zók. A zenei aláfestésrõl minõsé-
gi csapatok gondoskodtak, így a
Re-Folk zenekar és a Gyéres
Mûhely. 

PALOTÁSBÓL SZÉLRÓZSA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, ebben a régióban

nagy különbségek nem voltak az
egyes városok eseményei között,
többek között azért sem, mert na-
gyon hasonló körülmények hatá-
rozták meg a városok mûködését.
A Dunántúl jellemzõen konzervatív
volt és kevéssé iparosodott.
Emiatt a munkásmozgalmak is je-
lentéktelenek voltak. A régió a
március 21-i eseményekrõl pár na-
pos csúszással értesült, és jórészt
félinformációk birtokában volt. En-
nek ellenére pár napon belül a vi-
déki városokban is megalakultak a
proletárdiktatúra direktóriumai, ám
„vegyes” összetétellel, és nem fel-
tétlenül Kun Béláék ideológiájához
passzoló irányítókkal. Jellemzõ
volt, hogy sok helyen székükben
maradhattak a korábbi vezetõk,
csak „átcímkézték” õket. Buda-
pestrõl persze észlelték ezt a „hi-
bát”, és próbálták is korrigálni: al-
kalmas embereket küldtek a taná-
csokba.

Az elõadó felvetette azt a kér-
dést is, hogy vajon vidéken volt-e
létjogosultsága annak, vagyis volt-e
valós igény arra, hogy alulról szer-
vezõdjenek a munkástanácsok? A
történész szerint kevéssé valószí-

nû, hiszen mint arról már szó volt,
kommunisták alig voltak vidéken.
A munkások körében inkább a
szociáldemokratáknak voltak tá-
mogatóik. Ugyanakkor az ország
akkori állapotában (gazdasági vál-
ság, infláció, a földosztás elmara-
dása) az általános elégedetlenség
miatt voltak, akiket vidéken is meg
tudtak gyõzni a kommunista jel-
szavak. Annál is inkább, mert az
1918-as õszirózsás forradalom
ezekre a problémákra nem adott
választ.

A zalaegerszegi események-
rõl dr. Paksy Zoltán fõlevéltáros,
a konferencia szervezõje számolt
be. Elõadásában többek között
elhangzott: Zalaegerszegen már-
cius 24-én történt meg a hata-
lomváltás, de a mi városunkra is
igaz, hogy nem volt erõs szociál-
demokrata párt, és a korábbi ve-
zetõk közül sokan a székükben
maradtak. Czobor Mátyás polgár-
mester is. A régi és az új elöljárók
a város dísztermében gyûltek
össze, ahol a Zalaegerszegi
Munkástanács vezetõje, Vigh Ist-
ván szociáldemokrata párttitkár
bejelentette a háromtagú direktó-
rium megalakulását (rajta kívül
Dandy Ferenc és Varga Gábor

volt a tagja). Az eskütétel után a
vármegyeháza elõtti téren (va-
gyis a mai Kvártélyház elõtt) foly-
tatódott a hatalomátvétel és az
ünnepség. 

A történész elmondta: az egyik
legfontosabb változás az volt,
hogy minden korábbi tisztviselõ
mellé direktóriumi küldötteket,
vagyis „politikai bizalmikat” nevez-
tek ki.  Czobor Mátyás polgármes-
ter mellé például egy kommunista
érzelmû ügyvédet, a zalaegersze-
gi járási fõszolgabíró mellé pedig
egy kõmûvest. Április 7-én tanács-

választásokat is tartottak a megyé-
ben, melyet – a karhatalmi mozgó-
sítás következtében – a munkás-
párt nyert. Természetesen vidéken
is megtörtént az államosítás, és
kolhozok (termelõszövetkezetek)
alakultak.

A tanácshatalom bukására egy
gyors akció keretében, augusztus
3-án került sor, amikor a székely
hadosztály katonái lefegyverezték
a vörös alakulatokat. Ezt követõen
visszaállt a régi közigazgatás, és a
Tanácsköztársaság szereplõinek
retorziója sem maradt el.

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁGRÓL OBJEKTÍVEN
KONFERENCIA ÉS ÚJRAINDULÓ KUTATÁSOK A 100. ÉVFORDULÓN

– pet –

Az alkotó látványos, többféle
stílust felsorakoztató, „dobozba
zárt” díszleteit fõleg testvére,
Bagossy László – szintén Jászai-
díjas – rendezõ elõadásaihoz ké-
szítette, de más rendezõkkel, sõt
táncszínházakkal is dolgozott már
együtt. A kiállítást (melynek címe

nemes egyszerûséggel csak ennyi
lett: Látványtervek) is a díszletter-
vezõ testvére ajánlotta az érdeklõ-
dõk figyelmébe.

Bagossy László elmondta:
konkrét – hol klasszikus, hol kor-
társ mûveket feldolgozó – színhá-
zi elõadások díszleteinek makett-
jeit láthatja a közönség, melyek az
alkalmazott mûvészet produktu-
mainak tekinthetõk. Gyönyörû, mí-
vesen kidolgozott tereket csodál-
hatunk meg, de azt nem tudhatjuk,
hogy ebben a térben hogyan ját-
szottak a színészek, így mindig
marad valami titokzatosság ebben
a miniatürizált világban. A digitális
korban már ritka, hogy egy díszlet-
tervezõ ilyen építészekre, belsõ-
építészekre jellemzõ precizitással
és méretarányosan dolgozza ki a
színpadkép terveit.

A testvérpár sokszor közösen
gondolkodik és találja ki, hogy ho-

gyan épüljön fel egy-egy elõadás
képi világa. A konyha egy félreesõ
zugában odagörnyednek az üres
doboz fölé, és megálmodják, hogy
mi legyen a térben. Bagossy Le-
vente ugyanis nem bánja, ha a
rendezõknek is van elképzelésük,
és esetleg konkrét tervekkel kere-
sik meg. Sok minden múlik persze
az egyes színházak adottságain

és a díszletgyártó mûhelyek
lehetõségein is.

Ha Bagossy László elen-
gedheti a fantáziáját, mert
épp kevesebb rendezõi
instrukciót kap, akkor köl-
tõibb, esztétizálóbb díszle-
teket készít. Az „uncsi rea-

lista” ábrázolás nem a szíve
csücske. Ezt már a kiállításmeg-
nyitót követõ fórumon árulta el a
tervezõ a közönségnek. A testvér-
párral Arany Horváth Zsuzsa új-
ságíró beszélgetett a VMK kávé-
zójában. Többek között elhang-
zott: a rendezõ minden színpadra
szánt mûvet „elölrõl kezd”, vagyis
hiába ismert mondjuk a darab,
mindig próbál elszakadni a koráb-
bi feldolgozásoktól, jelentéstartal-
maktól. Van, hogy saját korában
lehet hagyni egy klasszikus dara-
bot, máskor pedig érdemes a má-
ba tenni. (A Tartuffe-bõl emiatt pél-
dául kétféle színpadkép is látható
a tárlaton.)

A kiállított látványtervek annyira
alaposak (és néha mozgathatók),
hogy Bagossy Levente még a bú-
torokat, egy egyéb kisebb kellékek
makettjeit is mindig elhelyezi a tér-
ben.

DOBOZSZÍNHÁZ A VMK-BAN
MINIATÛR DÍSZLETTERVEKBÕL NYÍLT TÁRLAT

Színpadi díszletek miniatürizált látványterveibõl nyílt tárlat a
Keresztury VMK Gönczi Galériájában. A fõvárosi és vidéki szín-
házak egyes elõadásaihoz készült makettek tervezõje és kivitele-
zõje Bagossy Levente grafikus, Jászai Mari-díjas díszlettervezõ.

Bagossy Levente és
Bagossy László



6 Városháza

ÁPRILIS 3. 18 ÓRA Szív – Lélek – Egészség: prof. dr. Papp Lajos elõadása
Keresztury Dezsõ VMK, (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)

ÁPRILIS 5. „Aludj máskor” 24 órás vetélkedõ
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok
(Zalaegerszeg, Stadion u. 3.)

ÁPRILIS 5. ÉL A HÁZ – a Gébárti Kézmûvesek Háza mindennapjai
Gébárti Kézmûvesek Háza, Gébárti-tó

ÁPRILIS 5. 15 ÓRA IX. Andráshidai borverseny
Az Andráshidai Borbarát Kör zsûrizéssel egybekötött borverse-
nye. (Nevezés a helyszínen!)

ÁPRILIS 6. 19 ÓRA XVII. Csácsbozsoki borverseny
Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház
(8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.)
Andráshidai Mûvelõdési Ház, Zalaegerszeg-Andráshida, Iskola u. 1.

ÁPRILIS 7. 14–18 ÓRA Nyitott mûhelygalériák napja – Húsvéti elõkészületek
A hagyományos kézmûvesmesterségek bemutatása, kipróbálá-
sának lehetõsége. 
Gébárti Kézmûvesek Háza, Gébárti-tó

ÁPRILIS 8. 17.30 ÓRA Gyógynövény Klub: Természet, a fiatalság forrása
Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ
(Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.)

ÁPRILIS 8. 18 ÓRA Ébredezõ(k) programsorozat: Felemelkedett mesterek üzenetei
Az Ébredezõ(k) programsorozat minden hónap 2. hétfõjén ta-
pasztalt zalai elõadók segítségével ad útmutatást mindazoknak,
akik testi-lelki – vagy akár szellemi síkon fejlõdni vágynak, eset-
leges problémáikra megoldást keresnek. Minden elõadás alkal-
mával újabb és újabb lehetõséget mutatunk be, mintegy kulcso-
kat adva ezzel az érdeklõdõk kezébe életük teljesebbé, harmoni-
kusabbá tételéhez. 
Keresztury Dezsõ VMK, (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)

ÁPRILIS 9. 18 ÓRA Eltérõ megközelítések a magyar történetkutatásában: Tria-
non okai és kövekezményei
Keresztury Dezsõ VMK – VMK Caffé

ÁPRILIS 10. Hurkoló – kiállítás Tornyos Enikó amigurumi állatkáiból, hor-
golt kézmûvestárgyaiból
Andráshidai Mûvelõdési Ház, (Zalaegerszeg-Andráshida, Iskola u. 1.)

ÁPRILIS 11. Hímesek bûvöletében – Fekete Ildikó Junior Prima-díjas to-
jásfestõ népi iparmûvész kiállítása
A Junior Prima-díjas mûvész elnyerte a Magyar Kézmûves Re-
mek díjat és a Nemzet Ifjú Mestere címet. Tradicionális motívu-
mokat gyûjtõ kutatásainak eredményeképpen több ezerre tehetõ
gyûjteménye, amelybõl válogatva a húsvéti ünnepkör kapcsán
mutatkozik be Zalaegerszegen. A tárlat április 26-ig látogatható.
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, (Zalaegerszeg, Ady u. 14.)

ÁPRILIS 10. 19 ÓRA JazzSzerda 2018/19: Éliás Jr. Quartet koncertje
A magyar Barry White-ként ismert jazzénekes a hazai és soul és
funky leghitelesebb elõadója. Zenekarával a mûfaj legismertebb
dalaiból, illetve saját szerzeményeikbõl válogatnak.
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

ÁPRILIS 11. 18 ÓRA Magyar költészet napja
A Magyarucca zenekar bemutatja Innen és túl – Lélek-keresõ
versdalok címû mûsorát. Keresztury Dezsõ VMK – VMK Caffé

ÁPRILIS 12. 19 ÓRA Fülei Balázs zongoramûvész hangversenye
A Liszt Ferenc-díjas zongoramûvész repertoárján Brahms és Bee-
thoven zongoraversenyei, illetve Bartók összes zongoraversenye
szerepel. A 2016-os Bartrók-emlékév legfoglalkoztatottabb mûvé-
sze volt, számos koncertet adott itthon és külföldön egyaránt.
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

ÁPRILIS 13. 20 ÓRA Rúzsa Magdi-koncert
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok

ÁPRILIS 13. 14–20 ÓRA Húsvéti kézmûvesvásár
Kínálat a teljesség igénye nélkül: házi mézek, szörpök, lekvárok,
savanyúságok, sajtok, tejtermékek, húskészítmények, gyógy- és
fûszernövények, teák, ásvány ékszerek, bõrtárgyak, patch-work
és textilajándékok és játékok, papír fonott díszek, horgolt és csip-
kedíszek, gyöngyök, ajtódíszek, egervári tojás, homoktövis-ké-
szítmények, almalé, gyógynövénytinktúrák...
Art mozi, (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.)

ÁPRILIS 13. 8 ÓRA Horhosok útján – Teljesítménytúra a medvehagyma jegyében
Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház

ÁPRILIS 13. 14–17 ÓRA Húsvéti készülõdés
Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások felelevenítése ját-
szóházi foglalkozás keretében, mint népi tojásfestés, írókázás,
berzselés, tojástartó-készítés.
Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ

ÁPRILIS 16. 20 ÓRÁTÓL Egyetemi napok Zalaegerszegen
Angels – The Home (Zalaegerszeg, Alkotmány u.)

ÁPRILIS 16. 17.30 ÓRA Pszichofilmklub: A történet – The Tale
Keresztury Dezsõ VMK – VMK Caffé

ÁPRILIS 18. Balaton-koncert
Club PopUp Underground (Zalaegerszeg, Kossuth u. 2.)

ÁPRILIS 19. Könnyûzenei koncert
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok

ÁPRILIS 22. Húsvéti tojáskeresés
Göcseji Falumúzeum – Zalaegerszeg

ÁPRILIS 24. 18 ÓRA Esti mese felnõtteknek: Alaine – ideje a meghalásnak –
Markó-Valentyik Anna elõadása
Griff Bábszínház (Zalaegerszeg, Ruszt József tér 1.)

ÁPRILIS 24. 19 ÓRA Tvrtko: Túl minden határon, ZALAEGERSZEG
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (Zalaegerszeg, Ady u. 14.)

ÁPRILIS 26. Unique-koncert
A Hangfoglaló Támogatói Program keretében
Keresztury Dezsõ VMK

ÁPRILIS 26. 18 ÓRA Zala Péter természetfotós kiállítása
Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ

ÁPRILIS 27. 14–18 ÓRA Kertvárosi „Sárkányosdi”
Sárkányölõ Szent György legendájának állít emléket a jeles nap-
hoz kötõdõ hagyományõrzõ rendezvényünk, melyet elsõ alkalom-
mal 2015 áprilisában rendeztünk meg. A rendezvény elsõsorban
gyermekeket, családokat, fiatalokat szólít meg. A mûsorban he-
lyet kapnak az interaktív, közösségi zenés programok, kézmûves-
foglalkozások és a szokásos „vásári forgatag”.
Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ

ÁPRILIS 27. 14.30 ÓRA Vadon a belvárosban – Mit talál egy biológus az épületek között? 
ÁPRILIS 30. VIII. Pálinka- és mangalicamajális

Zala Plaza és környéke – Zalaegerszeg

2019. MÁJUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS! 

kozetkeztetes@zegesz.hu
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2019.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2019. 04. 15. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

Kovács Károly Kollégium 2019. 04. 16. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Kaffka Margit Kollégium 2019. 04. 16. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Eötvös József Ált. Iskola 2019. 04. 15. 7.00–17 óra Eötvös-iskola

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2019. 04. 08. 7.00–17 óra Liszt-iskola

Ady Endre Általános Iskola 2019. 04. 10. 7.00–17.00 Ady Endre Általános Iskola

Báthory István Szakgimn. 2019. 04. 11. 12–14 óra Báthory-szakgimnázium

Landorhegyi Ált. Iskola 2019. 04. 17. 7.00–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2019. 04. 16. 7.00–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2019. 04. 10. 13–17 óra Petõfi-iskola

2019. 04. 11. 7.00–13 óra

Dózsa Ált. Iskola 2019. 04. 09. 7.00–17 óra Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2019. 04. 15. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2019. 04. 16. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2019. 04. 10. 10–13 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2019. 04. 16. 7.00–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2019. 04. 11. 10–13 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2019. 04. 11. 10–13 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2019. ÁPRILIS 25. (CSÜTÖRTÖK) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045 • 30/737-0610 • 92/510-945

Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

ZALAEGERSZEGI LOMTALANÍTÁS 2019
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (és alvállalkozó a

Zala-Müllex Kft.) közremûködésével Zalaegerszegen a családi házban élõk részére házhozmenõ
lomtalanítási akciót szervez 2019 április 1. és június 6. között.

A LOMTALANÍTÁS IDÕPONTJA UTCÁK SZERINT:
2019. április 3–4–5. (SZERDA vagy CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK) • Lomtalanítás reggel 7 órától
ANDRÁSHIDA, HATHÁZ
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. április 2. kedd 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Andráshida: Andráshida, Apátfa, Áfonya, Berek, Cserfa, Csillagh László tér, Dukai Takács Judit, Es-

tike, Égerfa, Gazdaság, Gábor Áron, Gát, Gébárti 64-ig és 51-ig bezárólag, Iskola, Jegenyés, Kör-
mendi, Kövecses, Kutasi, Liget, Lovász, Novák Mihály, Nyíres, Öveges József, Rét, Szent István,
Szentmártoni, Tölgyfa, Vadvirág,

– Hatház: Hatházi, Reptéri.

2019. április 8–9-én (HÉTFÕ vagy KEDD) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
KERTVÁROS NY-I RÉSZE (Göcseji és Köztársaság utak által bezárt terület)
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. április 5. péntek 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:

Alsóerdei u., Átalszegett, Balassi B., Csendes, Erdész, Fejér Gy., Goldmark, Göcseji u. páros olda-
la, Gyimesi, Köztársaság u. páratlan oldala, Lehel, Liszt Ferenc, Mókus, Napsugár, Vajda L.,
Závodszky (volt Gorkij).

2019. április 10–11–12-én (SZERDA, CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
KERTVÁROS K-I RÉSZE (Köztársaság u. és Zrínyi u. között) ZRÍNYI U. KÖRNYÉKE 
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. április 9. szerda 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Kertváros keleti része: Babits Mihály, Bodza, Borostyán sor, Cinke, Czobor M., Erkel Ferenc, Fáy

A., Hajnal, Hegyalja, Ifjúság, Jászai Mari, Köztársaság u. páros oldala, Május 1., Mészáros L., Olaj-
munkás, Sas, 

– Zrínyi u. környéke: Alsójánkahegyi, Árpád, Bajcsy Zs. tér, Bartók Béla, Bem József, Bokréta, Dobó
K., József A., Katona J., Kút, Mátyás király, Móricz Zs., Napraforgó, Orsolya tér, Orsolya út, Perczel
Mór, Szent László, Tomori Pál, Tóth Árpád, Zárda, Zrínyi.

2019. április 15–16-án (HÉTFÕ vagy KEDD) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
LANDORHEGY (Platán sortól és Göcseji úttól nyugatra), Ola (Falumúzeum úttól nyugatra)
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. április 12. péntek 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Landorhegy: Alkotmány, Búzavirág, Gasparich út (Hegyközség és Platán sor közti szakasz), Hegy-

község, Hegyoldal, Kispálhegyi, Nyár, Õsz,
– Ola: Béke, Ebergényi 46-ig és 51-ig, Falumúzeum, Gyár, Hársfa, Helikon, Hock J., Karácsony S.,

Malom, Móra F., Muskátli, Mura, Perlaki, Rózsa, Szendrei J., Tavasz.

2019. április 17–18-án (SZERDA vagy CSÜTÖRTÖK) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
BESENYÕ, BOTFA
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. április 16. kedd 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Besenyõ: Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Hegyi út, Kutilapi, Posta, Szövetkezet, 
– Botfa: Avashegy, Alsó-Avashegyi, Avashegyi, Botfa, Fehérhegyi, Gesztenyési, Karácsonyhegyi, Ró-

zsás, Várberki.
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Hogyan legyek sikeres az álláskeresésben?
Milyen a jó önéletrajz? Mi legyen a motivációs
levélben? Hogyan viselkedjek az állásinter-
jún? Többek között ezeket a témákat is érin-
tették a ZSZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziu-
mában és Szakközépiskolájában azon a pálya-
orientációs foglalkozáson, amelyen az iskola
végzõs tanulói vettek részt.

A programot a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szervezte a Right Profession2 címû,
SIHU 54 számú, Interreg V-A Szlovénia–Magyar-
ország Együttmûködési Program keretében,
amelynek célja a pályaválasztás elõtt álló fiatalok
segítése a szakmaválasztásban. A középiskolás-
oknak Baráth András okleveles önéletrajz-szakér-
tõ és elhelyezkedési tanácsadó, a Gerilla Önélet-
rajz Mûhely alapítója tartott interaktív foglalkozást.

– Hogyan épült fel a program, milyen témák-
ról esett szó?

– Négy fõ témakörrõl beszélgettünk, a pálya-
orientációról, az álláskeresési technikákról, az ön-
életrajzról és a motivációs levélrõl, valamint az ál-
lásinterjúra való felkészülésrõl. Mivel pályakezdõ,
a munkába állás elõtt álló fiatalokkal találkoztam,
az ismereteket az õ aktuális igényeikhez igazítot-
tam. Azt is figyelembe vettem, hogy jellemzõen
mûszaki jellegû, fizikai munkavégzésre készülnek.
Elsõsorban arra biztattam õket, hogy – bár ezen a
területen van a legnagyobb munkaerõhiány Ma-
gyarországon – az álláskereséskor határozottan
képviseljék a saját érdekeiket.

– Mennyire voltak aktívak a diákok?
– Kifejezetten érdeklõdõk voltak, és többségük

eléggé tájékozott is. Nem okozott gondot közösen
összeszednünk, hogy mi lehet a fontos egy elérni
vágyott munkában: a fizetés, a fejlõdési lehetõség,
a munkahelyi légkör és a földrajzi távolság az ott-
hontól. Az álláskeresési technikákat is sorra vet-
tük: az ismerõsök mobilizálását, a közvetlen meg-
keresést, amikor például látnak egy üzletnél egy ki-
írást, és bemennek. Beszéltünk az internetes felü-
letekrõl, a közösségi portálok használhatóságáról,

állásbörzékrõl. Új-
donság volt szá-
mukra a munkaerõ-
kölcsönzés, mint
forma. Sikerült ala-
posan tisztáznunk,
hogy mi a különb-
ség a közvetítés és
a kölcsönzés kö-
zött.

Arról is beszél-
tünk, hogy mi szere-
peljen az önéletraj-
zukban és a motivá-

ciós levelükben ahhoz, hogy eljussanak az állásin-
terjúig. Meglepte õket, amikor példaként említettem
Leonardo Da Vinci levelét, amit Ludovico Sforza
hercegnek írt, amely manapság is mérvadó lehet. A
hangsúly azon van, hogy miben vagyok jó, hogyan
tudok a leendõ munkaadóm hasznára lenni.

– Milyen a jó önéletrajz?
– Rövid, tömör, hogy gyorsan el lehessen olvas-

ni. Tartalmazza a jelentkezõ eddigi tapasztalatait,
eredményeit. A pályakezdõ diákok esetében fon-
tos, hogy minden eddigi diákmunka-tapasztalatot,
vagy közösségi munkát feltüntessenek benne.

– Az állásinterjún viszont elkerülhetetlen a
személyes találkozás. Mit tanácsolt a hallgató-
ságának?

– Örültek, amikor azt mondtam, hogy nem kell
feltétlenül az érettségi ruhájukat, öltönyüket felven-
ni erre az alkalomra, de nyilván nem célszerû ápo-
latlanul, rongyos farmerban menni. Azt is ajánlot-
tam nekik, hogy kérdezzenek sokat, hogy kiderül-
jön: valóban motiváltak, nyitottak és érdeklõdõk.
Végsõ soron a személyiségük, amit abból megmu-
tatnak, az lesz az, ami befolyásolja majd a munka-
adó döntését.

A Right Profession2 2019. július 31-ig tart. A
tréninggel a ZMKIK feladatai lezárultak, de a
szervezet továbbra is közremûködik a másik
hét partner munkájában. A projekt eredményeit
a júniusi zárórendezvényen mutatják be. 

ÁLOMMUNKA ÉS VALÓSÁG

– Elégedett vagyok a csapat
alapszakaszbeli teljesítményével
– fogalmazott tömören Gáspár Dá-
vid. – Egy-két mérkõzés miatt le-
het hiányérzetünk. Nagyon jó arról
beszélni, hogy a 4–5. helyen zá-
runk az alapszakasz során, a jó
csapatok sorát felvonultató baj-
nokságban.   

– A bajnokság elõtt szeré-
nyebb volt a célkitûzés?

– Nem véletlenül, több olyan
csapatot megelõztünk, amelynek
magasabb a költségvetése, és pa-
píron jobb játékosállománnyal ren-
delkezik. Az említett tényezõk miatt
is értékes eddigi szereplésünk.
Sajnos, a közvetlen riválisunktól, a
PEAC-tól kétszer kikaptunk. 

– A rájátszásban a PEAC az
ellenfél. Miben kell javulni, hogy
reális esély legyen a továbblé-
pésre?   

– Az elsõ mérkõzésen, Pécsen
rossz ritmusban támadtunk, és
még nem a mostani keret állt ren-
delkezésemre. Ennek ellenére a
hosszabbításban kaptunk ki. Az
egerszegi találkozón extrán dobott
a PEAC, mellette a védekezésben
is akadtak hibáink. Több mint 90
pontot kaptunk hazai pályán, ami
sok. A történtek ellenére túljutha-
tunk a Pécsen, képesnek tartom rá
a csapatot.

– Nem jön túl jól, hogy egy já-
tékos,  Hegedüs-Õri idõ elõtt tá-
vozott a csapattól...

– Egy válogatott játékos távo-
zott tõlünk, az okai megvannak,

errõl nem szeretnék beszélni.
Tény, az egyébként sem bõ kere-
tünk tovább csökkent, azonban
céljaink nem változtak, szeretnénk
a legjobb négy közé kerülni a rá-
játszás során. 

– Tegyük fel, bejutnak a négy
közé, ott már az erõviszonyokat
nézve nem a ZTE az esélyes?

– A keretünket a bajnokság
elõtt nem is erre a célra alakítottuk
ki. Az elvárások felett teljesítettünk
eddig. A négy között már valóban
teher nélkül játszhatunk.

– A bajnokság végén milyen
helyezéssel lenne elégedett?

– Az ötödik helynél hátrább
nem szeretnénk végezni. A ráját-
szás során viszont a maximumra
törekszünk minden párharc során.

– Két mérkõzést kivéve a többit
megnyertük, elégedettek lehetünk
eddigi tavaszi szereplésünkkel –
vélekedett Bedi Bence. –  Ha a
szezonkezdés elõtt valaki azt
mondja, ilyenkor így állunk a tabel-
lán, szó nélkül aláírom. 

– Lehet mondani, hogy meg-
tanult a ZTE nyerni, ha nem is
mindig gördülékeny a játéka. 

– Érdekes felvetés, de úgy lá-
tom, hogy amikor vezetünk, tudat
alatt kicsit a védekezésre fektetjük
a hangsúlyt. Talán ezért tûnik úgy,
hogy nem dominálunk egy-egy
mérkõzésen. Egy feljutásra törek-
võ csapatnál elsõ a gyõzelem, utá-
na jöhet a jó játék. Sokkal jobb
gyengébb játékkal nyerni, mint jó-
val kikapni. 

– Több rangadón már túlju-
tottak. A hétvégén jön a Gyirmót
elleni, esetleges ZTE-siker ese-
tén nagyot lépnének az NB I
felé...

– Biztosan így lenne. A ZTE,
Gyirmót és Kaposvár hármasból
kerül ki a két feljutó, ebben biztos
vagyok. 

– A rangadók mellett a ZTE
nyerni tudja az úgymond papír-
forma-mérkõzéseket?

– Véleményem szerint egyik
mérkõzés sem lesz könnyû. Mind-
egyiken nagyon figyelnünk kell,
nehogy meglepetés érjen minket.
Nem számítok könnyû folytatásra,
azonban mindig a soron követke-
zõ mérkõzésre koncentrálva ösz-
szejöhet a feljutás. A Gyirmót pél-
dául kikapott Mosonmagyaróvá-

ron, amire senki nem számított.
Kezünkben van a sorsunk, rajtunk
múlik, hogy élünk vele vagy sem.
Minden mérkõzésre úgy készü-
lünk, hogy meg akarjuk nyerni.

– Már figyelik a leendõ NB I-es
ellenfeleket, vagy még túl ko-
rai?

– Egyelõre az elõttünk álló mér-
kõzésekre készülünk. Igaz, a Fe-
rencváros elleni edzõmérkõzésen
volt alkalmunk belekóstolni az elsõ
osztály légkörébe.  Tapasztaltuk,
hogy gyorsabb, keményebb a já-
ték, erõsebbek a játékosok, na-
gyobb az iram. Minden bizonnyal
más világ az NB I. Van hová elõre-
lépnünk. 

– Meglesz a feljutás, amit a
szurkolók már nagyon óhajta-
nak?

–  Már nem szeretnénk kiadni a
kezünkbõl az elsõ helyet, szeret-
nénk bajnokként feljutni.

BAJNOKKÉNT AKAR FELJUTNI A ZTE FC
AZ ELSÕ OSZTÁLYT MÉG NEM FIGYELIK

RÁJÁTSZÁS ELÕTT A ZTE NKK
AZ ÖTÖDIK HELYNÉL LEJJEBB NEM ADNÁK

Jól szerepelt az alapszakasz során a ZTE NKK nõi kosárlabda-
csapata az NB I-ben. Egy nyitott kérdés maradt az utolsó forduló
elõtt, hogy a ZTE a negyedik vagy ötödik helyrõl várja a folyta-
tást. A negyedik hely pályaelõnyt érhet. Az ellenfél is már meg-
van, a PEAC Pécs csapata. 

A ZTE versenyzõinek eredmé-
nyei. Fiú. 67 kg: 2. Nátrán Álmos
80 pont. Serdülõk. 67 kg: 1. Martin
Csongor 129 kg (58+71). 81 kg: 1.
Simon Viktor 80 kg (37+43). 89 kg:
1. Ebedli Mátyás 87 kg (37+50).
Juniorok. 67 kg: 1. Varga Kristóf

170 kg (80+90), 2. Kárász Kristóf
82 kg (37+45). Felnõttek. 67 kg: 1.
Papp Péter 178 kg (83+95). 73 kg:
1. Takács Tamás 200 kg (90+110).
81 kg: 1. Kiss Máté 202 kg
(91+111). Nõk, felnõtt. +87 kg: 1.
Danicser Anita 113 kg (50+63).

SIKERES SZEREPLÉS
HÁZIGAZDAKÉNT

Területi minõsítõ súlyemelõversenyt rendezett  Zalaegerszegen
a ZTE SK. A megmérettetés az egerszegi versenyzõk számára jó
erõfelmérõ volt az iskolások közelgõ országos bajnokságára. 

Lelki elsõsegély telefonszolgálat: 116-123

Vezeti a tabellát az NB II-ben a ZTE FC labdarúgócsapata. Az
együttesben – amely eddig jól szerepelt a tavaszi idényben, s
mindössze Kaposváron kapott ki – jól teljesít Bedi Bence, a ZTE
saját nevelésû játékosa is. 

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK

96-86 (25-15, 25-26, 24-26, 22-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Körmend.

ZTE FC–Soroksár SC 
3-0 (1-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Sopron Basket–ZTE NKK
81-54 (16-20, 25-20, 17-9, 23-5)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Sopron.

ZTK FMVas–Répcelak SE 4:4 (3620-3594)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE RK–DSE Röplabda Akadémia 3:2 (–17, –18, 23, 14, 13)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Zalaegerszeg.

Tarr Andráshida SC–Csepel FC 3-1 (2-0) 
NB III-as labdarúgó-mérkõzés,  Zalaegerszeg-Andráshida.
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