
– pánczélPetra –

Pál Évát, a József Attila Városi
Könyvtár olvasószolgálati, majd
módszertani csoportjának egykori
munkatársaként, valamint a Zalai
Táncegyüttes, a KISZÖV és a Kis-
kondás táncegyüttesek zenekará-
nak volt nagybõgõseként is sokan
ismerik a városban. Sõt a megyé-
ben is, hiszen szakfelügyelõként és
programszervezõ könyvtárosként
számos községi könyvtárban meg-

fordult. A KISZÖV Táncegyüttest kí-
sérve pedig bejárta a fél világot.
Nyírbátori születésû, Debrecenbõl
költözött 1980-ban Zalaegerszegre,
ezután kezdett el a városi könyvtár-
ban dolgozni (ezt megelõzõen már
Debrecenben is könyvtáros volt). 

– A zenével 1983-ban, egy vé-
letlen folytán kerültem közelebbi
kapcsolatba.

(Folytatás az 5. oldalon.)

– pet –

Az épület múltjáról elhangzott:
1981-ben nyitott meg a Hotel Bala-
ton, a Pannonia Szálloda- és
Vendéglátóipari Vállalat 37. szállo-
dájaként. A terveket akkor Barán-
ka József építész készítette. A ho-
tel 1985–86-ban egy társalgóval,
2000-ben pedig egy konferencia-
teremmel bõvült, és az éttermi
rész is megújult. A szálló mögött
2004-ben felépült Gyémántház al-
só pincéjében létrejött a Semira él-
ményfürdõ, mely összeköttetés-
ben állt a hotellel, így az tulajdon-

képpen egy wellness-részleggel is
gazdagodott. 2010-ben a szálloda
gazdasági okok miatt bezárt, az
épület pedig a felszámolást köve-
tõen banki tulajdonba került. Egé-
szen 2017-ig, amikor egy kínai be-
fektetõi csoport megvásárolta az
épületet. (Akiknek képviseletébe
Wei WeiQiang vett részt a sajtóbe-
járáson.)

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

Gyalogtúrák, kirándulások. kerékpáros
körök Zalaegerszegen és környékén

Két keréken a Balaton körül

A kiadvány megvásárolható
Zalaegerszegen

a Zala Könyvesboltban és
a Tourinform-irodában.

A brüsszeli székhelyû EFQM
(European Foundation for
Quality Management – Európai
Minõségmenedzsment Alapít-
vány) európai partneri találko-
zójának 15-fõs látogatócsoport-
ját fogadták április 2-án a zala-
egerszegi jármûipari tesztpá-
lyán, ahol együttmûködési
megállapodást írtak alá az
Autóipari Próbapálya Zala Kft.,
az EFQM és a Szövetség a Ki-
válóságért Közhasznú Egyesü-
let vezetõi.

– AL –

Dr. Háry András, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõ
igazgatója elmondta, hogy az
EFQM európai partneri találkozó-
jára április 1-jén Budapesten került
sor. A küldöttség tagjai az ese-
mény másnapján tettek eleget a
zalaegerszegi tesztpályára szóló
meghívásnak. Az EFQM egy part-
neri együttmûködésen alapuló
szervezet; a vendégül látott tizen-
öt nemzeti partnerszervezet képvi-
selõje Európa tizenöt országából
érkezett.  A találkozó fontosságát
hangsúlyozva azt mondta, nem
igazán gyakori, hogy az üzleti vi-
lágból ennyi országból érkezzenek
vendégek egy idõpontban, akik tá-
vozásuk után remélhetõleg tizenöt
európai országba viszik el jó hírét

a városnak és a jármûipari teszt-
pályának. 

– Mi a jelentõsége a találko-
zónak?

– Az 1988-ban tizennégy nagy-
vállalat által létrehozott EFQM egy
globális kiválósági központ, amely

Európa és a világ minden tájáról
származó szervezeteket ösztönzi a
fenntartható kiválóságra és a fele-
lõsségteljes üzletfejlesztésre. En-
nek érdekében nemzeti partner-
szervezeteket alapítottak, melyek
az adott országban a legkiválóbba-
kat és az õ legjobb gyakorlataikat
gyûjtik össze. Mindemellett kifej-
lesztettek egy menedzsment mód-
szertant, amely mind a mai napig a
legelterjedtebb eszköze az üzleti és
mûködési kiválóság kialakításának
egy vállalat életében. Ezt a mód-
szertant, amelynek neve EFQM
Excellence Model (EFQM Kiválósá-
gi Modell) sok tízezer szervezet
használja Európában és világszer-
te, köztük olyan – a tesztpálya szá-
mára is fontos – cégek, mint a
Bosch, a Volvo, a BMW, a Volkswa-
gen, a Knorr-Bremse, a Siemens, a
T-Systems, a Fiat vagy a Renault. A
kiválósági modell ismertebb hazai
alkalmazói az elmúlt 20 évbõl: Opel,
Grundfos, Westel, Herendi Porce-
lánmanufaktúra, B-Braun, Knorr-
Bremse, Lehel, Legrand, Alcoa,
Pick Szeged, Ericsson, valamint a
Zala Megyei Kórház.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Együtt a tesztpálya fogadóépülete elõtt.

Sugár Karolina, dr. Háry András és Gianluca Mule

JÓ HÍRÉT VISZIK A VÁROSNAK

AZ EFQM KÉPVISELÕI 15 ORSZÁGBÓL ÉRKEZTEK

NÉPZENÉSZBÕL DOBVERÕGYÛJTÕ
KONCERTEKRE JÁR, DE OTTHON MÉG RÁRÁNT A BÕGÕRE

Még néhány koncertlátogatás, és félszáz dedikált dobverõje
lesz Pál Évának, aki évek óta gyûjti – vagyis a bulik után rend-
szeresen begyûjti – a számára kedves zenekarok ritmusszekció-
jának egyik legfontosabb eszközét. Ahogy meséli, nem telhetet-
len; csak egy darabot kér, nem a teljes párt. A relikviákat egyelõ-
re egy régi köcsögben tárolja.

A tervek szerint 2019 végén megnyit az egykori Hotel Balaton.
Az épület továbbra is szállodaként funkcionál; az átalakítást kö-
vetõen egy 64 szobás, négycsillagos, konferenciateremmel és
wellness-részleggel ellátott új hotel várja majd a vendégeket. A
részletekrõl sajtóbejárás keretében számolt be a városvezetés és
a tervezõk. 

ZAJLIK A HOTEL BALATON
ÁTALAKÍTÁSA



– V. Zs. –

Az északi városrészek – Pózva,
Ságod, Neszele, Nekeresd, Kasza-
háza és Hatház – tartoznak hozzá.
Jól ismeri ezeket a területeket, hi-
szen korábban Pózván lakott, és
mint mondja, látta, hogy a város
északi városrészei voltak a legelha-
nyagoltabbak.

– Zalaegerszeg északi városré-
szeiben a '90-es évek elején nem
volt szennyvízelvezetés és vezeté-
kes gáz sem, volt olyan rész, ahol a
vezetékes ivóvíz is hiányzott. Az ut-
cák, járdák rossz állapotban voltak,
a közösségi épületek állaga annyi-
ra leromlott, hogy használhatatlan-
ná váltak. Ságodon és Pózván na-
ponta több ezer autó haladt át.
Nem mûködtek az önszervezõdõ
civil közösségek sem. Úgy gondol-
tam, ezért a településrészért kell
tenni valamit. Szépen, folyamato-
san próbáltunk felzárkózni úgy,
hogy a jó értelemben vett kistelepü-
lési jelleg megmaradt az emberi
kapcsolatokban és a lakókörnye-
zetben.

Dr. Tóth László azt mondja, köz-
életi szerepvállalásában két meg-
határozó szempont vezette a kez-
detektõl. Egyrészt, hogy a város
hosszabb távú fejlõdését meghatá-
rozó fejlesztések megvalósuljanak,
és mivel a város városrészekbõl áll,
a helyi emberek számára komfor-
tos lakóövezetet alakítsanak ki, azt

fenntartsák és mûködtessék. A táv-
lati tervek közül a legtöbb megvaló-
sult, ezekrõl folyamatosan beszá-
moltunk. Most arra voltunk kíván-
csiak, hogy az elmúlt évben mi tör-
tént a választókerületben, melyek a
jelenleg is folyó munkálatok, és ho-
gyan alakult a közösségi élet az
északi városrészben.

– A múlt évben két nagy beruhá-
zás valósult meg az 1,5 milliárdos
infrastrukturális fejlesztési keretbõl.
Az egyik Ságodban a Telekalja ut-
cában és a Csapási utcában. Csa-
padékvíz elvezetésére, valamint te-
rület aszfaltozására került sor. A
másik nagy projekt Pózván történt,
ahol a Vasút utcát aszfaltozták le,
már nagyon rossz állapotban volt.

Elkészült a Kaszaháza és
Nekeresd közötti járda (a Gólya-
domb oldalában) felújítása. Kisebb
fejlesztések is történtek. Ságodban
a Ságodért Alapítványon keresztül
egy nagyobb eszközbeszerzés va-
lósult meg. Ugyanitt a közösségi
ház elõtetõjének a meghosszabbí-
tását tervezzük ebben az évben,
valamint a térburkolat javítását.
Nekeresden a Virágzómezõ utcá-
ban befejezõdtek a munkálatok,
Pózván az egyik közösségi épüle-
tet felújítottuk, amit a Pózváért Ala-
pítvány használ. Ugyancsak
Pózván kijavították a temetõ elõtti
feljárót. Hatházán a közösségi tér
fejlesztését tervezzük.

Neszelén folyamatosak a csa-
padékvíz-elvezetési problémák,
mivel a ságodi fennsíkról az Ilosfai
és a Neszele utcákra ömlik az esõ-
víz. A megoldást folyamatosan ke-
ressük, a keletkezett károkat pedig
igyekszünk kijavítani – folytatja dr.
Tóth László. Megemlíti, hogy eb-
ben az évben továbbra is az infra-
strukturális fejlesztések állnak a
középpontban. Alapvetõen csapa-
dékvíz-elvezetésre, járdák felújítá-
sára, közösségi épületek korszerû-
sítésére fordítanak nagyobb ös-
szegeket, úgyszintén útburkolatok
javítására, ez valamennyi telepü-
lésrészen aktuális feladat.

–  Nagyon büszke vagyok a
körzetemben lévõ civil szerveze-
tek munkájára, elismerésre méltó
a tevékenységük és megérdemlik
a támogatásokat is. Szabadidejük-
bõl rengeteget áldoznak a közös-
ségi élet megerõsítéséért.

Dr. Tóth László képviselõi mun-
káját az õszi önkormányzati vá-
lasztásokig látja el, a következõ
ciklusban már nem indul. Miért
döntött úgy, hogy befejezi a több
évtizedes önkormányzati tevé-
kenységét?

– Elmúltam hatvanéves és az
embernek éreznie kell, mikor érke-
zett el az az idõ, amikor fel kell áll-
nia, és át kell adnia a stafétabotot
azoknak a fiataloknak, akik – úgy
gondolom –, hogy megfelelnek a
választók elvárásainak megfele-
lõen tudják folytatni a megkezdett
munkát – mondja.
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2 Közélet

KÖZGYÛLÉSI

ELÕZETES
Április 11-én tartja következõ

ülését a város képviselõ-testü-
lete. Az eredeti tervek szerint
21 napirendet tárgyalnak a vá-
rosatyák.

Módosítják a város építési sza-
bályzatáról szóló önkormányzati
rendeletet, valamint a helyi építé-
szeti-mûszaki tervtanácsról, a
partnerségi egyeztetés részletes
szabályairól, a településkép védel-
mérõl szóló rendeleteket. Tájékoz-
tatót hallgatnak meg a képviselõk
a kistérségi háziorvosi ügyeleti
rendszer múlt évi mûködésérõl,
döntenek a Keresztury VMK igaz-
gatói pályázatáról és kitüntetések
adományozásáról.

KÖZEL 30 ÉVE A KÖZGYÛLÉSBEN
DR. TÓTH LÁSZLÓ (2. SZ. VK.): „PRÓBÁLTUNK FELZÁRKÓZNI”

A Megyei Jogú Városok Szövetsége is megerõsítette, hogy dr.
Tóth László (Fidesz–KDNP) az egyetlen olyan önkormányzati kép-
viselõ a megyei jogú városokat figyelembe véve, aki 1990-tõl kép-
viselõ-testületi tag. Zalaegerszegen, a rendszerváltoztatás után
megalakult elsõ közgyûlésbe még pártlistáról került be, azóta fo-
lyamatosan a 2-es számú választókerület egyéni képviselõje. 

Dr. Tóth László

– AL –

Bognár Ákos, a városrész ön-
kormányzati képviselõje elmondta,
ez az állami támogatás lehetõsé-
get adott olyan problémák megol-
dására, amit egy adott költségve-
tési évben anyagiak híján nem
tudtak megvalósítani. Választókör-
zetében így esett többek között a
választás a Mókus utca rekonst-
rukciójára, ami a kertvárosi temp-
lom melletti lehajtótól a Köztársa-
ság út 85. szám mellett kiérkezõ
szakaszt is magában foglalja,
összesen 158 méter hosszan. Itt
nemcsak az útfelület minõsége je-
lentett gondot, hanem az alatta lé-
võ közmûvek állapota is. Ezért ta-
valy 300 méteren vezeték- és ak-
nacsere történt, amely bruttó 29
millió forintba került. Idén a közle-
kedést igencsak megnehezítõ, le-
romlott állagú útburkolatot állítják
helyre, mely során új, aszfaltos pá-
lyaszerkezetet építenek meg a
csapadékvíz-elvezetés megoldá-

sával együtt. A tízemeletes északi
oldalán lévõ töredezett betonlapos
parkolóhelyek helyett térköves vá-
rakozóhelyeket alakítanak ki. A
szelektív hulladékgyûjtõ sziget át-
helyezésével további négy parko-
lóhelyet létesítenek a lakók szá-
mára. Ezen a két helyszínen az
alapozással már elkészültek. A
várhatóan június közepére befeje-

zõdõ beruházás költsége bruttó 50
millió forint.

A képviselõ hangsúlyozta, hogy
a Mókus utca rekonstrukciójával
jelentõsen javul az Átalszegett ut-

ca valamint a Köztársaság útja ke-
resztirányú megközelítése, hason-
lóan a Gyimesi utcával, mely felújí-
tásának harmadik üteme tavaly
készült el. Mint mondta, körzeté-
ben az utcák mellett a járdák, vala-
mint a kisebb játszóterek korsze-
rûsítésére is gondot fordítottak az
elmúlt idõszakban, lehetõségeik
szerint.

FEJLESZTÉSEK A MÓKUS UTCÁBAN
A KÖZMÛVEK CSERÉJE UTÁN ASZFALTOZÁS KÖVETKEZIK
Az 1,7 milliárd forintos állami infrastruktúrafejlesztési csomag

keretében a Mókus utcában is megkezdõdtek a helyreállítási
munkálatok, ahol tavaly elvégezték az elavult szennyvízvezetékek
cseréjét.

– AL –

Felidézte, hogy a kórház fejlesz-
tésére összesen 9 milliárd forintot
költöttek az elmúlt években. A szív-
centrum megépítése ebbõl 5,6 mil-
liárd forintba került, az új MR és
más eszközök beszerzésére 1 mil-
liárd forintot költöttek. Végül meg-
valósult a zöld épület rekonstruk-
ciója illetve összeépítése a szív-
centrummal, idén január végére 2,3
milliárd forintból. Mint mondta, jel-
képes tortaszeléssel szeretne jó
munkát kívánni a beköltözõ osztá-
lyok vezetõinek és valamennyi dol-
gozójának az új helyen. A képvise-
lõ névre szóló ajándékkal is ked-
veskedett a vezetõ fõorvosoknak.

Dr. Máhr Károly, az onkológia
osztályvezetõ fõorvosa köszönetét
kifejezve azt mondta, hogy a be-
költözés óriási változás az osztály
életében, hiszen egy modern, jól
felszerelt épületbe költözhetnek
be. Hangsúlyozta, hogy a 21. szá-
zad egészségügye el is várja ezt a
minõséget, ahogy a betegek és a
munkatársak is megérdemlik a

jobb körülményeket. A korszerû
feltételek pedig vonzóbbá tehetik
az egészségügyi szakmákat a fia-
talok számára.

Dr. Nagy Klára, a kardiológiai
rehabilitáció vezetõ fõorvosa azt
emelte ki, hogy az akut kardiológia
és a szívsebészet mellé való be-
költözéssel valóban a szívcentrum

részévé tudnak válni. Dr. Tehenes
Sándor, a pulmonológia vezetõ fõ-
orvosa azt fûzte hozzá, hogy nö-
vekedik a betegbiztonság, hiszen
valamennyi diagnosztikai eszköz a
kórház központjában található. Dr.
Alotti Nasri, a szívsebészet osz-

tályvezetõ fõorvosa képviseleté-
ben dr. Csordás Katalin szakorvos
beszélt. Mint mondta, õk már régi
lakói az újként megépült szívcent-
rumnak. A beköltözéstõl a konzul-
tációs lehetõségek javulását vár-
ják, elsõsorban a kardiológiai re-
habilitációs osztállyal a betegek
utókezelését illetõen.

JÓKÍVÁNSÁG TORTÁVAL
VIGH LÁSZLÓ A BEKÖLTÖZÕ OSZTÁLYOK VEZETÕIT KÖSZÖNTÖTTE

A kardiológiai rehabilitáció már beköltözött, a pulmonológiai és
az onkológiai osztály pedig most költözik be a zalaegerszegi
Szent Rafael Kórház felújított zöld épületébe a pózvai telephely-
rõl. Ez alkalomból Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos szív alakú tortájával ajándékozta meg az osztályok veze-
tõ fõorvosait és fõnõvéreit.

Vigh László, dr. Máhr Károly, dr. Nagy Klára, dr. Csordás Katalin és
dr. Tehenes Sándor

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!
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Bár a megmérettetésre a kivite-
lezõ cég pályázott, az épület átala-
kításáról a Czigány István és
Czigány Kató vezette zalaeger-
szegi építész tervezõcsapatot kér-
deztük. Annál is inkább, mert aho-
gyan az a díjnyertes alkotás érté-
kelésében, továbbá egy építészeti
és lakberendezési magazin ha-
sábjain is olvasható: a tervezõk
nemcsak beidegzõdésektõl men-
tesen gondolkodtak, hanem kissé
szembe is mentek az aktuális fel-
újítási trendekkel azáltal, hogy egy
bölcsõde- és óvodaépületnek nem
harsány színû (piros, sárga, kék
vagy babakék) homlokzatot kép-
zeltek el. A dizájn a maga vissza-
fogott pasztellszíneivel és geomet-
riai formáival mégis gyerekbarát
lett. 

A tervezõiroda vezetõje,

Czigány István érdeklõdésünkre
elmondta: tulajdonképpen az
egész oktatási tömb (vagyis a
Petõfi Utcai Óvoda és Bölcsõde,

valamint Petõfi-iskola) felújításá-
nak terveit õk készítik, ami hom-

lokzatrekonstrukciót és hõszige-
telést jelent mind a két intézmény
esetében. Az óvoda és a bölcsõ-
de felújítása 2018-ban befejezõ-

dött, ezután az iskola következik
majd. Bár az egyes épületek
más-más idõben, és különbözõ
stílusban épültek, az elképzelé-
sük mégis az, hogy végül köny-

nyed, légies megfogalmazással
egységesítsék az egész tömböt.
Mégpedig úgy, hogy az illeszked-
jen a belváros környezeti adott-
ságaihoz.

A feladat azért sem volt egy-
szerû, mert az 1974 szeptemberé-
ben megnyílt bölcsõdei/óvodai
tömb nehezen körbejárható, és az
egyes épületszárnyak egy pici ut-
cára néznek. Ráadásul egy sok
bejárattal rendelkezõ épületegyüt-
tesrõl van szó, melynek része még
egy védõnõi szolgálat is – mesélte
a bölcsõdei és óvodai felújítás
részleteirõl Czigány Kató tervezõ.
Az intézmény vezetésének az volt
a kívánsága, hogy ez a sok bejárat
és szárny lehetõleg más-más színt
kapjon, hogy a szülõk és a gyere-
kek jól meg tudják különböztetni
az épület egyes elemeit – folytatta.
Ezt leszámítva a stáb szabad ke-
zet kapott a stílus kialakítására.

A tervezõcsapat (melynek tagja
volt még Cziráki Georgina, Hanke

Zsófia, Szabó Gábor és Vas Lász-
ló is) a szomszédos Csipkeházak
és a kilencemeletes lakóház külle-
me miatt nem akart harsány szí-
nekben gondolkodni, inkább kör-
nyezethez illõ, visszafogottabb
megoldást kerestek. Így végül egy
halványsárga, kék, zöld, menta-
zöld és mályva színkombináció
került a falakra, némi geometrikus
játékossággal együtt. Az egyes
épületszárnyak pedig három kü-
lönféle textúrát (egy csíkozottat,
egy simát és egy durvább felüle-
tût) is kaptak. 

Ami a Petõfi utcai homlokzatot
illeti, Czigány Kató elmondta: egy
átlag járókelõ, akinek nincs dolga
az óvodában/bölcsõdében, ezzel
a szakasszal szembesül legin-
kább. A felújítás elõtt az épület-
tömb ezen részén is jól megfigyel-
hetõ volt az eredeti, vöröses színû,
úgynevezett klinkertégla homlok-
zat. A rekonstrukció során ez el-
tûnt, bár a tervezõ szerint az épü-
letnek már ez az alapkoncepciója
is jó volt. Persze ráfért már a kor-
szerûsítés.

Õ személy szerint azt is el
tudta volna képzelni, hogy egy
minimalistább, letisztultabb dizájnt
kapjon a ház, ám a funkció (vagyis
hogy gyerekek „lakják” az épüle-
tet) színeket, dinamikát és játékos-
ságot kívánt. Így született meg a
most látható, pasztellszínû, aszim-
metrikus mintázatú homlokzat. Az
egyes épületszárnyak nagyméretû
üvegfelületeinek kialakításával pe-
dig az egész szerkezet légieseb-
bé, nyitottabbá vált.

3Aktuális

Az utazói igények hatására
fogalmazódott meg a gondolat,
hogy tovább bõvítsük szolgálta-
tásainkat. Ezen igény mentén
nyitottuk meg utazási irodánkat
Zalaegerszegen a Kazinczy tér
13. alatt. Az utazóközönség sze-
mélyesen irodánkban vagy az
interneten keresztül a www.ve-
ledutazunk.hu oldalon keresztül
talál meg minket. Webes felüle-
tünkön mindenki kedvére keres-
gélhet a számtalan utazási lehe-
tõség közül, szûrhet szolgáltatá-
sokra, szállásokra, idõpontokra
és többek közt az utazás módjá-
ra is egy felhasználóbarát felüle-
ten. Akik feliratkoznak hírleve-
lünkre, elsõ kézbõl kaphatnak in-
formációt az akciós, elõfoglalá-
sos vagy last minute utakról.

Kínálatunkban – a saját szer-
vezésû útjaink mellett – elérhetõ
az ország szinte valamennyi uta-
zási irodájának ajánlata, így több
ezer lehetõségbõl választhat az
utazni vágyó.  Szerdánként kü-
lönleges akciókkal várjuk leendõ
ügyfeleinket.  Valamennyi igényt
igyekszünk kielégíteni, az egyéni
utazások megszervezésén ke-
resztül a családi nyaralásokon át
a céges kirándulásokig. 

Kiemelt területként kezeljük
Bulgáriát, ahová a nyári szezon-
ban péntekenként indul Zalaeger-

szegrõl és Nagykanizsáról autó-
busz a tengerpartra. Aki még ké-
nyelmesebb utazásra vágyik,
Budaestrõl, illetve Debrecenbõl is
repülhet a Napospartra. Termé-
szetesen kínálatunkból
nem maradhat ki Horvátor-
szág, Olaszország, Egyip-
tom, Tunézia, Marokkó,
Görögország és Ciprus
sem. Aki városlátogatá-
sokra szeretne befizetni,
nálunk õ is jó helyen jár.
Legyen szó a sarki fényrõl,
a Baltikumról, az egzotikus
országokról, megtalálják
az álomutazást. 

Egyre népszerûbbek a hajós
nyaralások. Nálunk az MSC ten-
geri vagy a MAHART folyami ha-
józási ajánlatai is megtalálhatók.

Kiemelt figyelmet fordítunk a
belföldi üdülési lehetõségekre,
de a zarándokutak sem marad-
hatnak ki kínálatunkból. Utasaink
két biztosítótársaság utasbiztosí-

tási kínálatából választhatnak.
Aki még nem döntötte el, hol töl-
ti a nyarat, vagy csak egy kelle-
mes kirándulásra vágyik, jól te-
szi, ha benéz hozzánk!

– AL –

A zalaegerszegi Alsóerdõ kö-
zelében tartott sajtótájékoztatón
Anti András rendõr alezredes, a
megyei rendõr-fõkapitányság
közlekedésrendészeti osztályá-
nak vezetõje elmondta, a
TISPOL miden évben több nem-
zetközi akciót hirdet meg. A
mostaninak a része a Speed-
marathon 24 órás sebességel-
lenõrzési akció.

Ezt azt jelenti, hogy az adott
napon az Európai Unió összes
országának rendõri szervei a
rendelkezésükre álló valameny-
nyi sebességmérõ eszközzel
kint vannak az utakon. Zala me-
gyében hat traffipax, közte egy
menet közbeni figyeli a gyors-
hajtókat, összesen 62 helyszí-
nen. Hangsúlyozta: a folyamatos
ellenõrzés azért fontos, mert a
személyi sérüléssel járó balese-
tek elsõ számú okozója a sebes-
séghatárok átlépése, a statiszti-
kai adatok szerint.

Az elsõ napon nem igazán ta-

lálkoztak gyorshajtóval, mely kö-
szönhetõ annak, hogy a TISPOL
nemzetközi akcióról uniós és ha-
zai szinten is megjelennek hír-
adások. A második napon, me-
lyen a Speedmarathont tartották,
már bátrabbak a sofõrök. 

A gyorshajtás szerencsésebb
esetben csak pénzbüntetéssel
jár, és nem súlyos kimenetelû
balesettel. Aznap a 74-es fõúton
egy a 90 helyett 127 kilométer
per órával közlekedõnek 45
ezer forintjába került a sebes-
ség túllépése. A Speed-
marathon célja éppen az, hogy
kiszûrjék a gyorshajtókat és fel-
hívják a figyelmet arra, milyen
súlyos következménnyel járhat
a sebesség helytelen megvá-
lasztása.

Az akció adatait folyamato-
san küldték a rendõrök saját
rendszerükbe, melynek eredmé-
nyét késõbb fogják közölni. Az
Alsóerdei úton Császár Csilla
rendõr törzszászlós és Mester
Dániel törzsõrmester végezte az
ellenõrzést.

UTAZZ VELÜNK!
Cégünk 2011 óta foglalkozik személyszállítással. Az évek

alatt folyamatosan fejlesztettünk, így mára elmondhatjuk,
hogy a 6 jármûbõl álló flottánk minden igényt kielégít. Vala-
mennyi buszunk turistabusz, és megfelelünk a diákszállítással
kapcsolatos szigorított elõírásoknak is. Az évek alatt eljutot-
tunk az Atlanti-óceán partjáig, megfordultunk Ázsiában és
Európa majd minden országába szállítottuk már utasainkat –
mondja Major Gábor, a FERR-Nivó Kft. ügyvezetõje.

Ha utazunk, veled utazunk! Veledutazunk.hu

GYORSHAJTÓKRA UTAZTAK
SEBESSÉGELLENÕRZÉS A MEGYÉBEN

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TISPOL
kezdeményezéséhez csatlakozva április 3-án 6 órától április 4-én
6 óráig Speedmarathon elnevezéssel 24 órás sebességellenõr-
zést hajtott végre a rendõrség Zala megyében is.

AJÁNDÉK
MAMUTCSONTOK

A MÚZEUMNAK
A pákai Nagy Norbert a fotón

látható két mamutcsontot aján-
dékozta a Göcseji Múzeumnak.
A leletek eredete bizonytalan,
lomtalanítás idején kerültek elõ,
és a fiatalember ajándékba kap-
ta a tárgyakat.

Nagy Norbert úgy ítélte meg, a
csontok legjobb helye a múzeum-
ban lesz, s így a régész kollégák-
nak köszönhetõen a gyûjtemény-
be kerültek. Terveik szerint a bor-
dacsontot és a lábcsont egy da-
rabját a közeljövõben a közönség-
nek is megmutatják.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mit várnak az együttmûkö-

déstõl?
– Az EFQM-mel és magyaror-

szági partnerszervezetével, a
Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesülettel az együttmû-
ködés azért fontos számunkra,
mert a tesztpálya mûködésének
megindulásával, mind maguk a
pályát mûködtetõ szereplõk, mind
pedig az együttmûködõ partnerek,
szolgáltatók körében szeretnénk
elérni a kiválóság egyre maga-
sabb szintjeit, és ehhez az EFQM

kiválósági modellje jó eszközt ad-
hat – emelte ki az ügyvezetõ igaz-
gató.

Az együttmûködési megállapo-
dást dr. Háry András mellett Su-
gár Karolina, a Szövetség a Kivá-
lóságért Közhasznú Egyesület el-
nöke, valamint Gianluca Mule, az
EFQM operatív igazgatója írta alá.
A küldöttség tagjai a budapesti ta-
lálkozón egy prezentáció kereté-
ben már megismerhették az épülõ
zalaegerszegi tesztpályát, amit
másnap a helyszínen is megtekin-
tettek a tanácskozás elõtt. 

JÓ HÍRÉT VISZIK A VÁROSNAK

PASZTELLSZÍNEK ÉS JÁTÉKOSABB DIZÁJN
ÉV HOMLOKZATA DÍJAT NYERT A CSEPEREDÕ-BÖLCSÕDE

A kompozíciós kialakítás újszerûségéért és a megszokottól el-
térõ színvilág megteremtéséért nyerte el 2018 végén a Baumit
„Év homlokzata” díjat a Cseperedõ-bölcsõde és Petõfi Utcai Tag-
óvoda, mégpedig „energetikai felújítás” kategóriában.

Czigány István, Hanke Zsófia, Czigány Kató, Vas László

A díjat nyert homlokzat.



4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2019. 04. 24–25. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 04. 26. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2019. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Üveg: május, augusztus és november elsõ pénteki napja.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

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

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

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

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!



(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán polgármester el-

mondta: a hotel soha nem volt
sem tanácsi, sem önkormányzati
tulajdonban, a város számára
mégis fontos. Hogy most egy be-
fektetõcsoport fantáziát látott ben-
ne és megvásárolta, azt jelzi, hogy
pozitív gazdasági folyamatok in-
dultak el Zalaegerszegen. Az 1 mil-
liárd forintos fejlesztéssel (mely
100 százalékban magántõke) egy
olyan négycsillagos, 64 szobás,
modern szálloda létesül a megye-
székhelyen, amire méltán lehe-
tünk büszkék.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos ehhez
hozzátette: ha a szálló megnyit,
nem lesz többé probléma, hogy
egy-egy 200–300 fõs konferencia
rendezésekor hová szállásoljuk el
a városba érkezõ vendégeket. An-
nál is inkább, mert a most készülõ
jármûipari tesztpálya és annak
mûködtetése számos ilyen ren-
dezvényt von majd maga után. Az
új hotel nemcsak konferencia-, ha-
nem tranzitszállóként is funkcio-

nálhat, sõt a Semira fürdõ megnyi-
tásával a wellness-turizmus igé-
nyeit is kielégítheti. 

Az épület átalakításáról a terve-
zõiroda vezetõje, Czigány István
építész szólt. Mint mondta: az új
tervekkel a mai igényeknek meg-
felelõen formálták át az épületet, a
Baránka József által készített ere-
deti formavilágot azonban megtar-
tották. A legszembetûnõbb válto-
zás talán az, hogy beépítették az

erkélyeket, ezáltal nyugodtabbá
válik az épület tömege, valamint
nagyobb méretû szobákat tudnak
kialakítani. A korábbi erkélyeket
parapet üveggel borítják be, ami
által egy összefüggõ, tükrözõdõ
felület jön létre, illeszkedve a kör-
nyezõ épületekhez. Ezzel a letisz-
tultsággal hangsúlyosabbá válik
az épület ívelt formája. A szállodá-
hoz szervesen kapcsolódó
wellness-részlegrõl elmondta: a
László Ildikó építész tervei alapján
2004-ben létesült fürdõ nagyon jó
állapotban vészelte át a hotel be-
zárását követõ éveket. Így itt csak
kisebb karbantartási, javítási mun-
kákra lesz szükség a nyitás elõtt;
teljesen megõrizve az eredeti
törökfürdõ-dizájnt.

Az eseményen részt vett Böjte
Sándor, a belvárosi körzet önkor-
mányzati képviselõje is, aki örö-
mét fejezte ki a fejlesztés iránt.
Mint mondta: az elmúlt években
nagyon sok panasz érkezett a
szállodaépület leromlott állapota
miatt. Hol a galambokkal, hol az il-
legális lakókkal volt probléma és a
városképet is rontotta a használa-
ton kívüli hotel látványa. A befekte-
tõknek köszönhetõen ezek a gon-
dok megszûnnek.

A tervek szerint a szálloda –
Willis Hotel néven – õsszel nyitja
meg kapuit.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Szíjj Ferenctõl, a Zalai Tánc-

együttes akkori prímásától tanultam
nagybõgõzni. Adott ajándékba egy
székkarfából készült vonótestet. Azt
kérte, hogy mivel könyvtárosként
sokat járok vidékre, keressek egy
lovat, vágjam le a farokszõrének al-
só részeit, mert ha azt kiáztatjuk
szappanos vízben, majd kifésüljük,
jó vonó lesz belõle. Megtettem, amit
kért. A családom viszont annyira
nem volt lelkes: a fél kilogrammnyi
áztatott lófarokszõrt kitették az er-
kélyre.

A vonók ettõl függetlenül elké-
szültek, Éva pedig megtanult bõ-
gõzni. (Biztos a fiára is hatott, aki
szintén zenész; sõt zenetanár lett.)
Késõbb elkezdte a zeneiskolát is,
hogy elmélyítse tudását, pár hónap
után viszont abbahagyta a képzést,
mert a klasszikus zene vonás-
nemei nem egyeztek a népzené-
ben használatos vonókezeléssel.
Szóval profi zenész nem lett belõle,
megmaradt inkább autodidakta,
amatõr népzenésznek. 1983–
1987-ig a Zalai Táncegyüttes zene-
karának tagja volt; közben 1985-
ben megalakították a Harangláb
együttest, mellyel aztán a „zaláso-
kat” kísérték. Az igazi változás pe-
dig akkor jött az életébe, amikor
1988 nyarán megkereste Geren-
csér Zoltán a KISZÖV-tõl, hogy
nem helyettesítené-e a nagybõgõ-
süket az együttes algériai turnéján?
Ez a „helyettesítés” olyannyira jól
sikerült, hogy 2005-ig tagja maradt
a társaságnak.

Több mint negyven turnén vett
részt az együttessel, illetve annak
utánpótláscsapatával, a Kiskondás-
sal. Nemcsak Európa-szerte léptek
fel, de Afrikában, Brazíliában, Ame-
rikában is jártak. Alacsony, vékony
nõként, mindenhol óriási feltûnést
keltett a nehéz nagybõgõjével. Most
már nem zenél aktívan – hiszen a
táncegyütteseket már ritkán kíséri
élõ zene –, de ahogy mondja, ott-
hon azért ráránt néha a bõgõre.

Bár a külföldi fesztiválok alkal-
mával rengeteg nemzet tradicioná-
lis zenéjével és táncával megismer-
kedett, azért nemcsak a népzene,
hanem a kortárs mûfajok is mindig
vonzották. Ez ma sincs másképp;

utóbbi esetben azonban mint lelkes
koncertlátogató élvezi a zenét. Fõ-
leg a blues, a jazz, a soul, a rock
and roll, a country és az alterock
„jön be” nála. Ez látszik is a dobve-
rõgyûjteményén. Elefánt, Soul-
wave, Frenk, Kormorán, Kárpátia,
Besh o droM, Blahalouisiana... Azt
mondja, mivel egyedül él, és nem
szeret otthon ücsörögni, amikor
csak teheti, eljár a városban lévõ
koncertekre vagy más kulturális
eseményekre.

– Az elsõ dobverõ 2010-bõl való.
Tiszalökön volt egy fesztivál, annak
keretében pedig fellépett a Tátrai
Band, õk nagy kedvenceim. Bár
magán a fesztiválon több ezres tö-
meg volt, a koncertre sajnos csak
nyolcvanan voltunk kíváncsiak, így
utána páran összejöttünk a zenekar
tagjaival beszélgetni. Ekkor kértem
el emlékbe az egyik használt dob-

verõt. Innen jött az ötlet... A gyûjte-
mény legutolsó darabja egész friss:
2019. február 2-án a Rudán Joe lé-
pett fel Zalaegerszegen, tõlük is si-
került szereznem egy dedikált pél-
dányt.

A dobverõk begyûjtése nem min-
dig egyszerû. Néha ki kell cselezni
a biztonsági õröket, várakozni kell a
zenészek öltözõje elõtt, majd udva-
riasan elmondani, hogy gyûjtõ va-
gyok, kérnék egy dobverõt. Lehetõ-
leg ne újat, hanem olyant, amivel az
elõbb a koncerten játszottak – me-
séli. Mindezen általában jól szóra-
koznak a zenészek, de nagyon ked-
vesek, és eddig még senki nem uta-
sította vissza a kérést. Olyan már
volt, hogy töröttet kapott. A Kárpátia
dobosa ugyanis kicsit heves volt az
egyik koncerten.

A gyûjtemény késõbb afféle kor-
történeti dokumentummá is válhat,
hiszen a tulajdonos mindegyikre rá-
írta az együttes nevét, a helyszínt
és a dátumot. A dobverõkrõl így le-
olvasható lesz, hogy egy-egy zene-
kar hol és mikor koncertezett éppen
a városban.

NÉPZENÉSZBÕL DOBVERÕGYÛJTÕ
KONCERTEKRE JÁR, DE OTTHON MÉG RÁRÁNT A BÕGÕRE

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: a városrehabilitáció újabb
elemeként valósul meg az átvonu-
ló katonák elszállásolására 1765-
ben épült kvártélyház rekonstruk-

ciója, ami a város egyik mûemléki
védettségû, emblematikus épüle-
te. A kivitelezés részeként kicseré-
lik a nyílászárókat, a bádogos
szerkezeteket, kijavítják a tetõfe-
dést, megoldják a lábazat szellõz-
tetetését, valamint teljes körûen
helyreállítják a homlokzatot a dí-
szítõelemekkel együtt.  A fejlesz-
téstõl a városkép javulását, szeb-

bé válását várják, azzal a fontos
szándék teljesülésével, hogy az
épület megmaradjon az utókor-
nak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, hogy a kvártélyház felújí-

tása a város történelmi, építészeti
értékeinek megmentését szolgál-
ja. Böjte Sándor Zsolt önkormány-
zati képviselõ ugyanezen vélemé-
nyét osztotta meg, dr. Gyimesi
Endre korábbi polgármester az
épület múltjáról beszélt, míg Mol-
nár András, a levéltár igazgatója a
2020 februárjára befejezõdõ re-
konstrukció jelentõségét emelte ki. 

A Modern városok programban a kvártélyház és a levéltár fel-
újítása is megkezdõdött Zalaegerszegen. A bruttó 497 millió fo-
rintos beruházást sajtóbejárás keretében tekintette meg a város
vezetése.

MEGÕRIZNI
AZ UTÓKORNAK

ZAJLIK A HOTEL BALATON ÁTALAKÍTÁSA
KÍNAI BEFEKTETÕK VÁSÁROLTÁK MEG AZ ÉPÜLETET
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ” 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

INTÉZMÉNYVEZETÕ (MAGASABB VEZETÕ) 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDÕTARTAMA:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:  teljes munkaidõ. 

A VEZETÕI MEGBÍZÁS IDÕTARTAMA:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2019. 08. 01–2024. 07. 31-ig szól. 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETÕI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:
intézményvezetõi feladatok ellátása.

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Illetmény és pótlék a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok
elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közne-
velési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm.rendelet szerint. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• fõiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 
• 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen elõélet,
• magyar állampolgárság.

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• szakmai önéletrajz,
• vezetési program, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolata, 
• a szakmai gyakorlat idõtartamának igazolása,
• nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕSÉGÉNEK IDÕPONTJA:
A munkakör 2019. augusztus. 1. napjától tölthetõ be. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. ÁPRILIS 12.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE:
A pályázók bizottsági és közgyûlési személyes meghallgatását követõen a közgyûlés dönt. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. JÚNIUS 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl Andrea nyújt, a 92/502-121-es telefon-
számon.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
• Postai úton, 1 eredeti és két másolati példányban a pályázatnak Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.). 
és
• Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu  e-mail-címen ke-

resztül.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2019. április 16. (kedd) 

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, 
b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátás-

ban részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi

gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó hatá-

rozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit

megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz
befizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szo-
ciális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljá-
rás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,

igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya, (Ady Endre u. 15.) földszint 4.
ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2019. április 18. (csütörtök) 10.00 óra.

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a 200.000 Ft
bánatpénz átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolja!

A befizetett bánatpénz összege a fizetendõ adomány összegébe beszámításra kerül. 
Amennyiben a kijelölt bérlõ visszalép, határidõre nem teljesíti az adomány befizetését vagy a bérleti
szerzõdés megkötését, úgy az általa befizetett bánatpénzt elveszti, kivéve, 
– ha a visszalépés a kijelölt bérlõnek nem felróható okból történt, illetve 
– az adomány határidõben történõ befizetése, vagy a bérleti szerzõdés megkötése a kijelölt bérlõnek

nem felróható okból hiúsult meg. 

A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz a bérlõkijelölésrõl szóló bizottsági döntést követõ 30 napon
belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A bánatpénz kamatmentesen visszajár a pályázati kiírás
visszavonásától, az ajánlatok érvénytelenségének vagy a pályázat eredménytelenségének
megállapításától számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2019. május 6.) 

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt

ajánlotta fel.

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

MAGASABB VEZETÕI (INTÉZMÉNYVEZETÕI)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2c) bekezdésében meghatá-

rozott követelményeknek való megfelelés,
– 15/1998. (IV. 30.) NM-rendelet 2. sz. melléklet I. Alapellátások 1. pontban felsorolt felsõfokú szak-

képzettség és szakképesítés, vagy a  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szak-
mai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet 3. számú melléklete
szerinti szakképzettség és szakképesítés,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) korm.rende-
let 3. § (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok közjegy-

zõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, 
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megválasztása esetén vállalja a 25/2017. (IX.18.) EMMI-rende-

letben foglaltaknak megfelelõen a vezetõi képzéseken való részvételt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-

járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. t. 5.

Ellátandó feladatok:
intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezé-
se, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõ-
irányzatokkal.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 03.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. június 13.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2019. augusztus 21. a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2024. július 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-
19.) kell benyújtani és e-mailben a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre megküldeni.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

SENIOR AKADÉMIA
2018–2019 tavaszi félév

PROGRAM
2019. ÁPRILIS 11.

14.00–16.00 Találkozó Lõrincz L. László (Leslie L. Lawrence)
író, kelet-kutatóval

NYÍLT NAP 
Sok szeretettel meghívjuk 

2019. ÁPRILIS 11-ÉN,
CSÜTÖRTÖKÖN

a SZOCIÁLIS KLUB
(Pszichiátriai és Szenvedélybetegek

Nappali Intézménye)

NYÍLT NAPJÁRA.
HELYE: Zalaegerszeg,

Kosztolányi u. 23.

PROGRAMOK:
10.00–10.30
– A szociális klub bemutat-

kozása
– Torna terápiás segítõk ve-

zetésével
10.30–11.00
– Fitos Gréta dietetikus elõ-

adása a Diabetes melli-
tusról

11.30–13.00 Ebédszünet
13.30–16.00
– Kreatív mûhely: húsvétra

hangolva

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt! (Hozzátartozókat is!)

KÖZLEMÉNY
FIZETÕPARKOLÓ-BÕVÍTÉS ZALAEGERSZEGEN,

A BERZSENYI DÁNIEL UTCÁBAN!

A Berzsenyi Dániel utca 26. számú ház északi oldalán végzõdõ
jelenlegi fizetõparkoló-övezet 2019. május 2-tõl a Berzsenyi utca
28–30. számú társasház keleti oldaláig kiterjesztésre kerül. Az új
területen lévõ parkolókban a várakozás térítésköteles lesz, díja:
160 Ft/óra.

Az érintett területen lakók a Városi Ügyfélszolgálati Irodában, ki-
állítási díj ellenében éves ingyenes parkolási bérletet válthatnak e
területre.
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A Zalaegerszegi Vívó Egylet tõ-
rözõi ezúttal iskoláik színeiben
versenyeztek. A megyeszékhelyi
tanulók egyéniben és csapatban
több érmet szereztek.

A diák vívókat köszöntötte

Csampa Zsolt, az országos szö-
vetség elnöke. Az érmet szerzett
diákokat meghívta a vb egyik nap-
jára.
EREDMÉNYEK:

Lányok.  Egyéni. Tõr. I. korcso-

port: 1. Bagosi Borka (Liszt-isko-
la). II. korcsoport:1. Kiss Anna
(Liszt- iskola). Csapat. Tõr. II. kor-
csoport: 2. Liszt-iskola (Kis-
mányoky Wallandt Georgina, Kis-
mányoky Wallandt Gertrúd, Kiss
Anna, Tóth Abigél). Fiúk. Tõr. IV.
korcsoport: 3.  Zrínyi-gimnázium
(Antal Péter, Bagosi Bendegúz,
Kiss Botond Attila).

EGERSZEGI VÍVÓÉRMEK A FÕVÁROSBAN
Budapesten, a BOK-csarnokban, az idei felnõtt-világbajnokság

helyszínén rendezték meg a vívók diákolimpiájának döntõjét.  A
küzdelmek 67 páston zajlottak. 

– A Magyar Kupa-döntõ után
úgy számolgattunk, ha március-
ban a hazai mérkõzéseinket hoz-
zuk, akkor ott vagyunk a legjobb
ötben – hangoztatta Bencze Ta-
más vezetõedzõ. – Sajnos, a Ka-
posvártól és a DEAC-tól kikap-
tunk, csak a Sopront sikerült le-
gyõznünk. A hazai vereségeket
nem sikerült korrigálni idegenben,
kikaptunk a Pakstól, az Albától és
a Körmendtõl.  Így elszálltak remé-
nyeink. Utólag úgy látjuk, 14 gyõ-
zelemmel elérhetõ lett volna az 5.
hely. Sokan mondták nekem az
alapszakasz során, simán ötbe ke-
rülhetünk, miért célozzuk az egy-
nyolc hely valamelyikét. Az alap-
szakasz választ adott rá, ez a rea-
litás. A bajnokságban sok megle-
petés akadt. A TF megverte Pé-
csen a PVSK-t, a Sopron Fehérvá-
ron az Albát, hogy csak párat em-
lítsek. Az elsõ négy csapat elhú-
zott (Szolnok, Körmend, Falco és
Jászberény). Utánuk széles kö-
zépmezõny alakult ki, ide tarto-
zunk mi is. A szakemberek szemé-
ben szimpatikus dolog volt, amit a
ZTE csinált. Lehetõséget adott sok
fiatalnak.  

– Már többször elmondtuk,
nem így tervezték… 

– Nem bizony, Horváth Ákos tá-
vozásával nem számoltunk. Mint
ahogy azzal sem, hogy a fiatalok

közül a legtapasztaltabb, Papp
Péter ilyen hosszú ideig sérült
lesz. Ha Ákos maradt volna, akkor
Gulyást nem igazoljuk le. A többi
fiatal szerzõdtetése tervezve volt.
Az öt igazán rutinos játékosunk
mentálisan fáradt. Rengeteget ját-
szanak. Ötbõl négynek jól kell ját-
szani, hogy esélyünk legyen a
gyõzelemre, ez nem mindig jött
össze, fõleg a március során nem.
Többet hibáznak, mint máskor. Tu-
domásul kell venni, nem gépek. 

– A szerda–szombati ritmus
mennyire volt zavaró?

– A két kulcsmeccsre, a Kapos-
vár és a DEAC ellenire egy hetet
készülhettünk, erre nem fognám.
Mindkét mérkõzésen a lepattanók

megszerzésében akadtak gondja-
ink. Az Alba és a Körmend ellen
már sokat javultunk e téren, de ez
nem eredményezett gyõzelmet. 

– A középházban a  8. hely
megszerzése legalább a cél?

– Így van, de rendkívül éles
lesz a küzdelem, mivel szinte min-
den csapat gyõzelmi, vereségi
mutatója szinte azonos lesz. Min-
denki célja, hogy hozza a hazai
mérkõzéseket, ha ehhez még egy-
két idegenbeli siker is társul, jó
eredményt érhetünk el. Egyforma
játékerõt képviselnek a csapatok.
Nagy harc lesz a rájátszást jelentõ
6–7–8. helyért. A ZTE szeretné
megszerezni ezen helyek egyikét,
hogy a folytatásban a rájátszás-
ban szerepelhessünk.

ALAPSZAKASZ UTÁN A ZALAKERÁMIA ZTE KK
A NYOLC KÖZÉ JUTÁS A CÉL

Befejezõdött az alapszakasz a férfi kosárlabdázóknál, amely rit-
kán látható éles küzdelmet hozott. A Zalakerámia ZTE  férfi NB I/A-
csoportos csapata, hosszú ideig kacérkodott a felsõházzal, esélye
volt rá, hogy megszerezze az  ötödik helyet. A zalaiak márciusban
öt vereséget begyûjtöttek, ez megpecsételte sorsukat, álom ma-
radt a felsõház. Valljuk be, nagy bravúr lett volna a zalaiaktól. 

– Nem így képzeltük el a bajno-
ki idényt – hangoztatta Horváth Ta-
más, a Csuti szakmai vezetõje, já-
tékosa. – Ki kell mondani, a csa-
patunk magyar magja megörege-
dett. Egyéni versenyekre szinte
nem járnak, így nehéz bírni a baj-
noki mérkõzések során a több
órás koncentrációt.  Több találko-
zót vesztettünk úgy, hogy a partik
során nem tudtunk végig koncent-
rálni, a harmadik vagy a negyedik
órában rontottunk. Nyert állásokat
buktunk el, vagy adtuk döntetlen-
re. Nálunk a magyar sakkozók dol-
goznak. A többi együttesnél sok
egyéni versenyen is indulnak a
sakkozók, formában tudják tartani
magukat. A másik ok, nálunk szûk
a játékoskeret, szinte mindig az a
tizenkét játékos ült asztalhoz. A
mai számítógépes világban ellen-
feleink a partik lehívásával felké-
szültek belõlünk. Kielemezték a já-
tékunkat. A felkészülésnek óriási
szerepe van a sakkban. Ellenfe-

leink rendre húszfõs keretbõl gaz-
dálkodnak. Nem tudhattuk, éppen
ki játszik ki ellen.

Horváth Tamás elmondta, hogy
a két elsõ táblán szereplõ ukrán
nemzetközi nagymesterekkel elé-
gedettek voltak. Különösen Onis-
chukkal. A bentmaradás nem raj-
tuk múlt, hanem egyértelmûen a

középsõ és hátsó táblákon szállt el
a megkapaszkodás esélye. 

– Sokszor elmondtam, hogy óriá-
si a különbség az NB I A és a B cso-
portja között. Csapatunk erre a leg-
jobb példa. A B-t simán megnyerjük,
a magyar maggal, ez a teljesítmény
egy osztállyal feljebb már kevés. 

– A csodában nem bíznak,
hogy esetleg valamelyik nagy-
ágyú ellen összejöhetne a gyõ-
zelem?

– Tizenkét táblából 7–8-on bet-
lizzen az ellenfél, ilyen nincsen a
sakkban. 

– Lehet olyat is hallani, hogy
az egyik B-csoportos bajnok
nem vállalná a legmagasabb
osztályban való szereplést…

– Egybõl nem mondanánk
igent, le kell ülni a vezetõknek, já-
tékosoknak és át kell beszélni a
dolgokat, szakmai és anyagi téren
egyaránt.

Horváth Tamás elmondta még,
hogy 30 éve dolgozik az országos
szövetségben, de most befejezi.
Közölte a Magyar Sakk Szövetség
vezetésével, hogy a rövidesen
sorra kerülõ közgyûlés után már
nem vállal semmilyen beosztást a
testületben.

MEGÖREGEDTEK A MAGYAROK
BÚCSÚZIK A CSUTI A LEGJOBBAKTÓL

Bár még két forduló van hátra, mégis biztosra vehetõ, hogy a
Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp SK kiesik az sakkcsapatok NB I
A-csoportjából. Az utolsó két játéknapon a csutisok az éllovas
Kanizsa és a harmadik helyezett Atomerõmû Paks csapatával ját-
szanak, ellenük szinte semmi esély a gyõzelemre.

Az alapítvány mellett a rendez-
vényt még 20-nál több helyi
szponzor támogatta. A versenyen
56 klub 179 sportolója, köztük a
Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai
léptek szõnyegre. Az esemény
megnyitóján megjelent Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármes-
tere. Berzicza Tamás, az országos
szövetség elnökségének tagja, a
Zalahús egykori olimpikonja. Far-
kas Tibor, az országos szövetség
fõtitkára. 

Balaicz Zoltán köszöntõjében
elmondta, hogy immár harmadik
alkalommal házigazda Zalaeger-
szeg, ezúttal is sikeres rendezõk
akarnak lenni. Az egerszegi birkó-
zók otthona megszépült, és jó kö-
rülmények között készülhetnek. Jó
versenyzést és eredményes sze-
replést kívánt a sportolóknak.

Farkas Tibor köszönetet mon-
dott, hogy Zalaegerszeg felvállalta
a rendezést. Biztos benne, hogy
ismét színvonalasan rendezik meg

a versenyt. Végül sikeres verseny-
zést kívánt a sportolóknak.

A hazai rendezésû versenyen
Varga Zalán (képünkön) érte el a
legnagyobb sikert, 50 kilóban har-
madik lett. Öt mérkõzésébõl egy
veresége volt, ahol 6–6 után a
döntõ akcióban kapott ki a ferenc-
városi ellenfelétõl. A többi mérkõ-
zését technikai tussal nyerte. A 46
kilóban induló Ruzics Milán az ötö-
dik helyen zárt. Elsõ két mérkõzé-
sét õ is megnyerte, utána kikapott
a késõbbi gyõztestõl. A bronz-
éremért vívott mérkõzésen pécsi
ellenfelétõl szenvedett vereséget.

Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe-
renc, Gerencsér Zoltán, Geren-
csér Roland.

BIRKÓZÓK DIÁKOLIMPIÁJA EGERSZEGEN
VARGA ZALÁN BRONZÉRME

Zalaegerszegen rendezték meg kötöttfogású birkózásban a
Diák I. korosztály (2006–2008) országos bajnokságát, a Zrinszki
Alapítvány Kupát.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–

PVSK Veolia 73-95

(17-27, 21-25, 18-19, 17-24)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõ-

zés. Zalaegerszeg.

ZTE NKK–PEAC Pécs 77-58

(17-16, 21-11, 21-17, 18-14)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõ-

zés. Zalaegerszeg

Gyirmót FC Gyõr–ZTE FC

1-2 (0-1)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés.

Gyõr.

BKV Elõre–Tarr Andráshida SC

0-0

NB III-as labdarúgó-mérkõzés.

Budapest.

Érdi VSE–Tarr Andráshida SC

3-2 (3-2) 

NB III-as labdarúgó-mérkõzés.

Érd.

ZTE NKK–PEAC Pécs 77-58
(17-16, 21-11, 21-17, 18-14)
A bravúros pécsi gyõzelem

után a hazai visszavágón a má-
sodik negyed közepétõl állva
hagyta az alapszakaszban elõtte
végzõ ellenfelét a zalai együttes,
és a két mérkõzés alapján megér-
demelten jutott a legjobb négy kö-

zé a bajnokságban. Az elõdöntõ-
ben a bajnok Sopron Basket vár
rá.

Gáspár Dávid, a ZTE vezetõ-
edzõje: – Igazi csapatmunka volt
ez a siker. Megtudtuk ismételni
pécsi jó játékunkat, ami óriási tel-
jesítmény. Köszönet érte a lá-
nyoknak.

A LEGJOBB NÉGY KÖZÖTT
BRAVÚROS TOVÁBBJUTÁS

Maltsi, a ZTE NKK görög légiósa kosárra tör.

A KÖZÉPHÁZBAN

FOLYTATHATJÁK
A szombati PVSK Pécs elleni

hazai vereség azt jelentette,
hogy a Zalakerámia ZTE KK fér-
fi kosárlabdacsapata nem ke-
rült a felsõházba.

A bajnokság alapszakaszának
bejezése után a 9. helyen áll a
tabellán, azaz innen folytathatja a
küzdelmet a jobb helyezésért.

Ellenfelei: a 6. helyen végzõ
KTE-Duna Aszfalt, a 7. DEAC, a 8.
Atomerõmû SE és a 10. Sopron
KC.

A középszakasz elsõ mérkõzé-
sén az Atomerõmû SE vendége
lesz a Zalakerámia ZTE KK.
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