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A helyi érték

ÁTADTÁK
Már az óvodáskort is érintve új egészségkultúrát sze-

retnének Magyarországon megvalósítani, ami elsõsorban a
betegségek megelõzésére és az egészségben töltött évek
meghosszabbítására támaszkodik. Az emberi erõforrások mi-
nisztere beszélt errõl a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház új
Kardiológiai és Szívsebészeti Centrumának átadásán.

– AL –

Dr. Kásler Miklós a részletekrõl elmondta: tavaly a kor-
mány öt nagy nemzeti egészségügyi programot dolgozott ki,
amelyek a legsúlyosabb, a legtöbb halált és a legtöbb meg-
nyomorodást okozó betegségekre vonatkoznak. Ezt követõen
megkezdõdött az alapellátás és a sürgõsségi ellátás átalakí-
tása. A népegészségügyi program most készült el, illetve
folytatódnak a fejlesztések. A kormány a központi régióban
700 milliárd forint beruházással fejleszti az ellátórendszert,
amely egyetemi intézményeket, kórházakat és járóbeteg-
szakrendelõket érint. Jelezte, hogy a korábbi években 500
milliárd forintot fordítottak a vidéki ellátás korszerûsítésére,
de mint mondta, ezzel a vidéki beruházások nem fejezõdtek
be. Zalaegerszeg példa erre, hiszen ezenfelül készült el az új
szívsebészeti centrum, amit ma átadhatnak.

Hangsúlyozta: fontos, hogy eszközeiben, mûszereiben és
szakembereit tekintve korszerû ellátóhálózat mûködjön az or-
szágban a leggyakoribb haláloknak számító keringési beteg-
ségek gyógyítása érdekében. Mint mondta, a keringési beteg-
ségek elleni harc már az óvodában kezdõdik, hiszen a gyere-
keket egészséges életmódra kell szoktatni. Ki kell iktatni a
környezetükbõl a rossz szokásokat és életformákat, ellenben
mozgásra, a testi és a lelki, szellemi szabadságra, egészségre
kell nevelni õket. Ha ez így történik, akkor 20–30 év után de-
mográfiailag rendben lévõ, testileg és fõleg lelkileg egészsé-
ges nemzet mehet a jövõ felé.

Dr. Halász Gabriella fõigazgató azt emelte ki, hogy a szív-
centrum mellett immár a pulmonológia, az onkológia valamint
a kardiológiai rehabilitáció is modern a 21. századnak megfe-
lelõ körülmények közé került a pózvai külsõ telephelyrõl. A
beruházás által végre megvalósulhat az, hogy valamennyi,
magas diagnosztikát és intenzív ellátást igénylõ szakterület a
központi telephelyen végzi feladatát. Önmagában ez a centra-
lizáció nagyságrenddel növeli meg a betegek biztonságát. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Házhoz ment a vers a költészet napján,
vagyis egészen pontosan az iskolákhoz. A De-
ák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kezde-
ményezésére a Könyvtárosok legkedvesebb
versei a gyerekekhez kerültek egy kis kötet-
ben, de a diákok is megajándékozták a felnõt-
teket egy-egy általuk kiválasztott költemén-
nyel. 

– pet –

Az április 11-e – azaz József Attila születésnap-
ja – alkalmából szervezett „lírai akció” elsõ állomá-
sa az Ady-iskola volt, ahol a könyvtár munkatársai,
illetve a belõlük alakult zenei formáció (az Alkotó Pi-
hent) Keresztury Dezsõ egyik megzenésített költe-
ményével ajándékozta meg a gyerekeket. A diákok
pedig „cserébe” Ady Endre Ifjú szívekben élek címû
versét adták elõ. Késõbb ezt a verset egy lufira kö-
tözve a magasba is eresztették az iskola udvaráról.

Kiss Gábor könyvtárigazgató érdeklõdésünkre
elmondta: évek óta rendhagyó programokkal ün-
neplik meg a költészet napját. A lényeg mindig az,
hogy a vers közös élménnyé váljon.

(Folytatás az 5. oldalon.)

LÍRAI AKCIÓ A KÖLTÉSZET NAPJÁN
DIÁKOK ÉS KÖNYVTÁROSOK KEDVENC VERSEI

Hozzátette: állami beruházás-
ból négycsillagos szálloda épül az
egykori Megyei Mûvelõdési és Ifjú-
sági Központ több mint tíz éve üre-
sen álló épület helyén, annak le-
bontása után. Az elõkészítésre, a
kiviteli és engedélyes tervek készí-
tésére mintegy 190 millió forintot
adott át a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség Zalaegerszeg önkormány-
zatának. A polgármester jelezte: a
mûvelõdési központ bezárásáról
2007-ben döntött az akkori fenntar-
tója, a Zala Megyei Önkormányzat.
Zalaegerszeg 2015-ben vette át in-
gyenesen a tulajdonjogot, mert egy

késõbbi pályázat forrásainak fel-
használásával odaköltöztette volna
a Griff Bábszínházat és a VMK
egyes részlegeit. Mivel az elmúlt
években már nem volt ilyen célra
állami vagy európai uniós pályázat,
a város az elmúlt évben visszaad-
ta az ingatlant az államnak. Balaicz
Zoltán hozzátette: a jármûipari
tesztpálya miatt szükséges szállo-
da terveit az önkormányzat készít-
teti el, majd azokat átadja az Álla-
mi Beruházási Ügynökségnek.

A képviselõ-testület 2024. július
31-ig az eddigi igazgatót, Flaisz
Gergõt bízza meg a Keresztury

VMK magasabb vezetõi feladatai-
nak ellátásával. Hozzájárultak a
képviselõk, hogy a Városgazdál-
kodási Kft. egy új seprûgépet sze-
rezzen be maximum 60 millió forint
összeghatárig. Döntés született
arról is, hogy a város 2019. május
15-tõl kezdõdõen 15 évre bérbe
adja a Kovács Károly Tagkollé-
gium  „A” épületének földszintjén
található fõzõkonyhát  a Molni-
Adresz Vendéglátóipari Kft.-nek.

A közgyûlés úgy döntött, mivel
nem érkezett jelölés, az idén sem
adja ki a város díszpolgára címet.
„Pro Urbe Zalaegerszeg” díjat kap
dr. Császár Tamás fõorvos és a
Notre Dame Nõi Kanonok- és
Tanítórend. A Sport Mecénása el-
ismerést az idén a Zalaszám Kft.
kapja. 

A városi közgyûlés módosította az idei évi költségvetési rende-
letét, így 43 milliárdról 44,2 milliárdra emelkedett a fõösszeg – fo-
galmazott a múlt heti képviselõ-testületi ülés után tartott sajtótá-
jékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester.

NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA ÉPÜL AZ MMIK HELYÉN
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Balaicz Zoltán polgármester ki-
emelte, hogy az önkormányzat
ezen jelentõs kormányzati támo-
gatás nélkül nem tudna ilyen nagy-
szabású felújítási munkálatokat el-
végezni a városban. Az évi 4,2
milliárd forintos helyi iparûzésiadó-
bevételbõl a különbözõ oktatási,
szociális, egészségügyi, kulturális

és sportkiadások után évente 200
millió forint marad az utakra és jár-
dákra. Ebbõl összesen 869 van
Zalaegerszegen, melyek közül
csak a Takarék köz harmadik üte-
mének felújítása is közel 39 millió
forintba kerül. Mint mondta, bízik
abban, hogy lesz ennek a prog-
ramnak folytatása, ami jelenleg 29
helyszínt érint a városban.

Dékány Endre önkormányzati

képviselõ felidézte, hogy a Takarék
közben áldatlan állapotok voltak.
Évek alatt 20 millió forintot sikerült
összegyûjteni, amelybõl 2015-ben
a keleti oldalon megkezdték a re-
konstrukciót, amely során közmû-
veket cseréltek, úttestet, járdát és

parkolót újítottak fel. A rá következõ
évben a nyugati oldal is elkészült
22 millió forintból a második ütem-
ben. Hátra volt még a Petõfi útról a
Takarék közbe vezetõ út rendbeté-
tele, ahol tavaly víz-, illetve
szennyvízvezetékeket cseréltek,
majd idén márciusban kezdõdött a

csapadékcsatorna kiváltása, az új-
jáépítés, a tisztítóaknák felújítása
és a burkolatépítés, utóbbi 138 mé-
ter hosszon. A Takarék köz harma-
dik ütemének munkálatai ezen inf-
rastrukturális fejlesztési csomag
keretében valósulnak meg. 
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Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
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KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

KÉSZÜLÕDÉS AZ
EP-VÁLASZTÁSRA

A Mi Hazánk Mozgalom
kezdeményezi egy korrupcióel-
lenes ügyészség felállítását, mi-
vel a jelenlegi ügyészségi rend-
szer nem képes a politikai bû-
nözés és a visszaélések megál-
lítására – fogalmazott sajtótájé-
koztatóján Kiss Ferenc, a szer-
vezet helyi elnöke.

A korrupcióellenes ügyészség
felállításával kapcsolatban gyûjtik
az aláírásokat utcai standokon. Úgy
látják, egy ilyen testület visszatartó
erõ lehet a bûncselekmények elkö-
vetõinek. Az Európai Ügyészség-
hez való csatlakozást azért utasítják
el, mert úgy vélik, hogy az veszé-
lyeztetné Magyarország szuvereni-
tását – fogalmazott Kiss Ferenc.

Jelezte: öröm számukra, hogy
a legutóbbi közvélemény-kutatás
már a biztos pártválasztók köré-
ben 4 százalékra emelkedett, ez-
zel reális esély nyílik arra, hogy
Toroczkai László pártelnök szemé-
lyében képviselõt küldjenek az
Európai Parlamentbe.

– AL –

– A motorosok többsége õsz
közepén, végén leteszi motorját,
és ilyentájt, ahogy kijön a jó idõ,
veszi elõ újra – válaszolt kérdé-
sünkre Anti András rendõr alezre-
des, a megyei rendõr-fõkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztá-
lyának vezetõje. – Ezalatt a pár
hónap alatt bizony megkopnak
képességek, és elfelejtõdnek
azok a technikák, melyek a biz-
tonságos motorozáshoz szüksé-
gesek. A vezetéstechnikai tré-
ningnek éppen az a célja, hogy
ezeket felelevenítsék, illetve be-
gyakorolják a motorosok. Ez nem
nélkülözheti az elméleti felkészí-
tést, amely során közlekedés-
pszichológiai ismeretekrõl vala-
mint baleset-megelõzéssel kap-
csolatos tudnivalókról hallhattak
elõadásokat a tesztpálya fogadó-
épületében.

A dinamikus pálya adott helyet
a szakemberek által irányított
gyakorlati felkészítésnek, ame-
lyen természetesen nem a sebes-
ségen, hanem a technikán volt a
hangsúly. Valamennyi gyakorlat
azt szolgálta, hogy biztonságosan
uralják a motort. Az eseményre
nagyjából háromszázan regiszt-
ráltak, közülük több mint kétszá-
zan meg is érkeztek, más me-
gyékbõl is. A zalaegerszegi Ko-
vács Krisztián hatodik alkalommal
vett részt az évindító tréningen.
Mint mondta, mindig tanítanak va-
lami újat, ami azért jó, mert a mo-
torozás és a motor technikája
eléggé komplex dolog. Másrész-
rõl a motorra ilyenkor vissza kell
szokni, mert azt bizony senki sem
tudja úgy használni, mint ahogy
õsszel letette. Ez a tréning kiváló
alkalom a gyakorlására, amellett,
hogy egy élménynap, hiszen régi-
új barátokkal lehet találkozni.  

A Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság és a Zala Megyei Bal-
eset-védelmi Bizottság szervezte
a vezetéstechnikai tréninget,

melyhez partnerként csatlakozott
a ZalaZone Jármûipari Tesztpá-
lya, a Vöröskereszt megyei szer-
vezete és nem utolsósorban a
motoros egyesületek. A Zalaeger-
szegi Polgárõr Egyesület vala-
mint a Bazitai Polgárõr Egyesület
vigyázta a rendet és segítette a
motorosokat az egyes helyszínek
közötti eligazodásban.

MOTOROK ZAJÁTÓL
VOLT HANGOS

Több mint kétszáz motoros tesztelte magát illetve saját motor-
ját azon az elméleti és vezetéstechnikai tréningen, melynek a za-
laegerszegi jármûipari tesztpálya adott helyet a közelmúltban. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiemelte, folytatni kívánják a

fejlesztéseket annak érdekében,
hogy a legkorszerûbb feltételek
álljanak rendelkezésre mindazon
betegségek gyógyítására, melyek
meghatározzák a lakosság egész-
ségi állapotát. Jelezte, hogy elké-
szült a kórház elsõ komplex kon-
cepciója a keringési betegségek
kezelésének fejlesztésére. Kon-
cepciót fognak kidolgozni mind-
azon területen, amelyek a legna-
gyobb népegészségügyi problé-
mát okozzák hazánkban.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos jelentõs-
nek nevezte a két ütemben meg-
valósított beruházást, mely együt-
tesen több, nagy értékû fejlesztést
tett lehetõvé a zalaegerszegi kór-
házban. A korábban átadott szív-
centrum új épülete négymilliárd fo-
rintba, míg a zöld épület felújítása
2,3 milliárd forintba került. Új mû-
szerek beszerzésére több mint
egymilliárd, míg az MRI cseréjére
közel 800 millió forintos támoga-
tást fordítottak az elmúlt idõszak-
ban. 

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: Zalaegerszeg önkor-
mányzata soha nem volt a megyei
kórház fenntartója és mûködtetõje,
most sem az. A kórház mindig is
megyei intézmény volt, a megyei
önkormányzat mûködtette, most
pedig az államhoz tartozik. Ugyan-
akkor a megyeszékhely számára
is fontos, hogy a területén mûködõ
állami intézmény folyamatosan
újuljon meg. Még számos épületre
és eszközre ráfér a felújítás. Vi-
szont az elmúlt évtizedekben
összesen nem történt annyi beru-
házás, mint most, tehát jó az irány.
Az önkormányzat a hozzá tartozó
háziorvosi rendelõk, házi gyer-
mekorvosi rendelõk, védõnõi szol-
gálatok és a központi ügyelet fel-
újítására 353 millió forintot költött –
tette hozzá a polgármester. Meg-
említette még, hogy a szociális és
idõsügyi intézményeket 433 millió
forintból újították fel.

Az átadási ünnepségen jelen
volt Manninger Jenõ országgyûlé-
si képviselõ, dr. Sifter Rózsa kor-
mánymegbízott, Rigó Csaba, a
Közbeszerzési Hatóság elnöke
valamint dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke.

Hegyi Gyula úgy véli, a hazai
pártoknak nem egymás ellen kel-
lene küzdenie, hanem azért, hogy
minél többen elmenjenek május-
ban szavazni, ezzel részt venné-
nek az európai parlamenti válasz-
tásokon.  Az Európai Néppártban
bizonytalan a Fidesz helyzete,
ezért bíznak abban, hogy az
MSZP jól szerepel majd. Szólt a
szocialisták hat követelésérõl is,
többek között kérik, hogy a mini-

málbér Európában egységesen
750 euró legyen, egységes mini-
málnyugdíjat követelnek, 300
euróban meghatározva.  Továbbá
egységes diákösztöndíjat és 20
százalékos áfakulcsot javasol-
nak.

Az MSZP a szociális Európá-
ban bízik, és mint elhangzott, fon-
tos, hogy Magyarország az EU
tagja legyen, ugyanis nincs más
alternatíva számára.

ORSZÁGJÁRÁS
Az MSZP országos alelnöke, Hegyi Gyula zalaegerszegi sajtó-

tájékoztatóján az európai parlamenti választásokra való felkészü-
lésrõl beszélt. Elmondta: az MSZP a Párbeszéddel együtt indít
közös listát. Több kisebb szervezet is támogatja a szocialistákat.

BEFEJEZÕDIK A TAKARÉK KÖZ FELÚJÍTÁSA
FOLYAMATOSAN ÚJULT MEG A TERÜLET

EGÉSZSÉGESEN MÁR ÓVODÁSKORTÓL
ÁTADTÁK AZ ÚJ KARDIOLÓGIAI ÉS SZÍVSEBÉSZETI CENTRUMOT

A Takarék köz is a helyszíne az 1,7 milliárd forintos infrastruk-
turális fejlesztési csomagnak, ahol szintén megkezdõdtek re-
konstrukció harmadik ütemének munkálatai.
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VERSMONDÓ VERSENY
A NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDÕSEK „ÉLETET AZ ÉVEKNEK”

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ZALA MEGYEI SZERVEZETE

2019. JÚNIUS 12-ÉN 9.30 ÓRAI KEZDETTEL

VERSMONDÓ VERSENYT 
HIRDET

ZALA MEGYÉBEN ÉLÕ NYUGDÍJAS VERSMONDÓK RÉSZÉRE

A VERSENY HELYSZÍNE:
Apáczai Csere János Általános Mûvelõdési Központ
8900  Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. 

A VERSENY NYILVÁNOS.

Az elõadókat a közönség mellett szakavatott zsûri hallgatja meg.
A jelentkezõk egy kötelezõ és egy szabadon választott verset ad-
nak elõ. A kötelezõen választott vers Keresztury Dezsõ: Ifjúság.
Minden résztvevõ emléklapot, a helyezettek a zsûritõl oklevelet
kapnak.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2019. MÁJUS 15.

Jelentkezni jelentkezési lapon lehet. Jelentkezési lapot a következõ
címre kérjük megküldeni postán vagy e-mailben.

Postán: Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. 
(a borítékra írják rá, hogy „Versmondó verseny”)

E-mailben: gyula.kocsis@freemail.hu.

A jelentkezési határidõ lejárta után a jelentkezõk visszaigazolást
kapnak részvételük elfogadásáról. A megyei szervezet nevében a
verseny szervezõi Iványi Ildikó és Vadvári Péterné alelnökök.

A megyei szervezet elnöksége

– AL –

A közgyûlést követõ sajtótájé-
koztatón Bellér Noémi, a Zalaeger-
szegi Városi Diákönkormányzat
diákpolgármestere elmondta, hogy

az elõzõ évi beszámolót követõen
javaslatot tettek egy iskolai veze-
téstechnikai tréning megvalósításá-
ra a tudatosabb közlekedés érde-
kében. A következõ elõterjeszté-
sükben ZEGerõpróba elnevezéssel
többfordulós vetélkedõ megszerve-
zését vetették fel, amely a fiatalok
számára a város történelmi múltjá-
nak és természeti környezetének
megismerését szolgálná. Egersze-
gi séta címû kezdeményezésükben
BarangolóKolifax elnevezéssel egy
programfüzetet készítenének,
elektronikusan is. Ez a kollégista
diákoknak nyújtana információkat
arról, mi hol található a városban,
és azokat hogyan tudják megköze-
líteni akár helyi járattal. Díjat hoz-
nának létre a helyi, illetve a város-

hoz kötõdõ fiatal tehetségek elis-
merése érdekében, továbbá parla-
menti szimulációs vetélkedõt szer-
veznének az iskolák között. 

Hagyományteremtõ szándék-
kal alkoholmentes városi diákbál

megrendezésében is gondolkodik
a diákönkormányzat. Az ülésen át-
adták az ifjúságért díjakat, amelyet
ifjúsági kategóriában a Zalaeger-
szegi Fiatalok Egyesülete, míg fel-
nõtt segítõ kategóriában Balaicz
Zoltánné vett át.

Egy nap biztos, hogy jó kezek-
ben a város, vette át a szót Balaicz
Zoltán polgármester, a városházi
hatalomátvételre utalva. Kiemelte,
hogy a diákönkormányzat javasla-
tainak megvalósítását fontosnak
tartja Zalaegerszeg vezetése, hi-
szen azt szeretnék, a fiatalok érez-
zék, van helyük a város közössé-
gében. Méltatta, hogy a fiatalok
csupa olyan tervet fogalmaztak
meg, melyekkel a közösségépítés-
re koncentrálnak. A város ezek

megvalósításához segítséget kí-
ván nyújtani. Többek között meg-
említette, hogy az önkormányzat
egy interaktív közösségi tér létre-
hozására pályázik, amely a
ZEGerõpróba vetélkedõ egyik
helyszíne lehet. A kollégista diá-
kok helyi ismereteit bõvítõ Eger-
szegi séta kapcsán arról beszélt,
hogy a programfüzet információit
tartalmazni fogja a készülõ mobil-
telefonos városi applikáció. 

A Zalaegerszegi Fiatalok Egye-

sülete nevében Tóth Gábor elnök-
helyettes köszönte meg az elisme-
rést, majd Bognár Ákos nemzedék
önkormányzati képviselõ, az Új
Nemzedék Közösségi Tér vezetõ-
je értékelte a diákönkormányzat
munkáját. Úgy fogalmazott, a fia-
taloktól igenis lehet tanulni, lelke-
sedésükkel, hozzáállásukkal, ötle-
teikkel erõt és energiát adnak a
felnõtt városvezetésnek.

A sajtótájékoztató után a pol-
gármesteri hivatal földszintjén
megnyitották az I. fiatal mûvészeti
ösztöndíjasok kiállítását, amely
ugyancsak terve volt a diákönkor-
mányzatnak. Az érdeklõdõk Mileji
Claudia ruhakollekcióit valamint
Cser Boglárka ékszereit tekinthet-
ték meg.

BARANGOLÓKOLIFAX ÉS VÁROSI DIÁKBÁL
A FIATALOK JAVASLATAIRÓL A DIÁKÖNKORMÁNYZAT

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉSÉN
Jelképes városházi hatalomátvétellel nyitották meg április 3-án

a VIII. Zalaegerszegi Városi Diáknapokat. Aznap diákparlamentet
és ünnepi diákközgyûlést tartottak a díszteremben; a hét elõter-
jesztésben többek között BarangolóKolifax elnevezésû program-
füzet megjelentetését, valamint városi diákbál megtartását kezde-
ményezték a fiatalok.

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ JELENTKEZÉSRE
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köz-

nevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) korm.rendelet, a nevelési-ok-
tatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának 25/2019. sz. határozata alapján Za-
laegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai jelentke-
zések idõpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

ÓVODAI JELENTKEZÉS A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiban a jelentkezés idõpontja:

2019. ÁPRILIS 23–24. (KEDD–SZERDA)

Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják a Kedves Szülõket.

A nem önkormányzati fenntartású óvodákban az intézmények fenntartói által meghatározott idõpont-
ban és módon történik az óvodai jelentkezés.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusz-
tus 31-ig tartó idõszak.

Az a gyermek, aki 2019. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ nap-
jától (2019. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a szü-
lõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így azok a szülõk, akiknek gyermekei
2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (elõfelvételis jelentkezõk), gyermekük óvodai felvételi
szándékát a fenti idõpontokban szintén jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükrõl a
2019/2020. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó elõírá-
soknak megfelelõen, a rendelkezésre álló szabad férõhelyek függvényében dönt az óvoda vezetõje.

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

Kötelezõ az óvodába történõ jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben a harma-
dik életévét a tárgyév augusztus 31. napjáig betölti, majd a nevelési év kezdõ napjától legalább
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer-
rõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja szerint az a szülõ vagy törvényes kép-
viselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve
az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szü-
lõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját (2019. április 24.) követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ óvodák alapító okira-
tukban meghatározottak szerint ellátják a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértõi bizottság szakvéleménye alapján vehetõ igénybe. A
szakértõi bizottság tájékoztatja a szülõt azokról a lehetõségekrõl, amelyek alapján a sajátos nevelési
igényû gyermek az óvodai nevelésben részt vehet. A köznevelési intézményt a szülõ választja ki a szak-
értõi bizottság által javasolt intézmények közül.

Az óvodai felvételrõl a férõhelyek függvényében az óvoda vezetõje dönt.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésõbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot (2019. április 24.) követõ huszonegyedik munkanap.

Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet, a felleb-
bezést Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyúj-
tani.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
(anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a
gyermek TAJ-kártyáját
a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági
igazolványát

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzetei Zalaeger-
szeg város honlapján érhetõk el:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovodai_felveteli_korzetek.pdf

Tájékoztató az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekeket ellátó óvodákról és azok el-
érhetõségérõl:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/integralt_ellatas_biztosito_ovodak.pdf

KÖZLEMÉNY
FIZETÕPARKOLÓ-

BÕVÍTÉS

ZALAEGERSZEGEN,

A BERZSENYI DÁNIEL

UTCÁBAN!
A Berzsenyi Dániel utca 26.

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

Az érintett területen lakók a
Városi Ügyfélszolgálati Irodá-
ban, kiállítási díj ellenében
éves ingyenes parkolási bérle-
tet válthatnak e területre.

– pet –

Gábor Miklós 1919. április 7-én
született a zalai megyeszékhe-
lyen. Édesapja, Gábor
Béla a város ismert
mozitulajdonosa volt, így
fia tulajdonképpen már
egészen kicsi korában a
filmekbõl nyert inspirá-
ciót a színész mester-
séghez. A Színmûvésze-
ti Fõiskola elvégzése
(1940) után a Nemzeti
Színházhoz került, ám
zsidó származása miatt
egy hónap múlva elküld-
ték a teátrumból. Majd
csak a háborút követõen térhetett
vissza; addig a Madách Színház
társulatának tagja volt.

Besenczi Árpád a színmûvész-

rõl elmondta: a 20. század egyik
kiemelkedõ mûvészét tisztelhetjük
benne, aki színpadon is és a film-
vásznon is képes volt nagyot al-

kotni. Nemcsak színész volt, ha-
nem teoretikus gondolkodó, sõt
író is, aki naplófeljegyzéseiért
Füst Milán-díjban részesült. 1975-

ben váratlanul otthagyta a fõváro-
si színházi közeget, és Ruszt Jó-
zsef hívására Kecskemétre költö-
zött. Mikor aztán Ruszt a zala-
egerszegi színház alapítója lett,
nem volt kérdés, hogy Gábor Mik-
lós lesz a nyitóelõadás (Az ember
tragédiája) egyik fõszereplõje. Az
általa alakított Luciferre máig so-
kan emlékeznek a megformálás

újszerûsége miatt. Ballon-
kabátos alakja pedig affé-
le védjegyévé is vált.

A színházigazgató sze-
rint jó, hogy a város gon-
dot fordít Gábor Miklós
emlékének ápolására, hi-
szen egy egészen kiváló
mûvészt és embert veszí-
tett mind a szakma, mind
a közönség az 1998-ban
bekövetkezett halálával.

A színmûvész Ady utcai
szülõházán lévõ emlék-

tábláját Balaicz Zoltán polgármes-
ter, Besenczi Árpád igazgató és
Farkas Ignác színmûvész koszo-
rúzta meg.

GÁBOR MIKLÓSRA EMLÉKEZTEK
VÉDJEGYÉVÉ VÁLT A BALLONKABÁT

Születésének 100. évfordulója alkalmából Gábor Miklósra emlé-
keztek zalaegerszegi szülõháza elõtt. Az eseményen dr. Besenczi
Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója és Farkas Ignác szín-
mûvész idézte fel a Kossuth-díjas elõadómûvész életét, munkás-
ságát és egyéniségét.



4 Városháza

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján megvásárlásra kí-

nálja fel az alábbi építési telket, melyet az alábbi módok egyikén lehet megvásárolni:
– I. kedvezményes eladási áron a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult

magánszemélyek részére vagy
– II. kedvezmény nélküli áron. 

A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak

II. Pályázati ajánlatok beadása: A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók 
2019. december 4-én 12 óráig.

A részletes pályázati kiírás szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és letölthetõ.

A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást és készpénzátutalási meg-
bízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz.
irodájában (telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

I. kedvezményes bruttó eladási ár II.
kedvezmény

nélküli
bruttó ár

1 gyermek esetén
15 %-os
kedvezménnyel 

2 gyermek esetén
30%-os
kedvezménnyel

3 vagy több gyermek
esetén 50%-os
kedvezménnyel

Budai völgyi u. 697/21 878 3.778.250 Ft 3.111.500 Ft 2.222.500 Ft 4.445.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
feladata. A szennyvíz-bekötõvezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az átemelõszivattyú és a
szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának kialakítása, biztosítása a vevõ
kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ.
Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás meg-
fizetése a vevõ kötelezettsége.

Budai völgyi u. 697/25 1182 4.749.800 Ft 3.911.600 Ft 2.794.000 Ft 5.588.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll
rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi
közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Cseresznyés-
szeri u. 8.

1825 718 3.562.350 Ft 2.933.700 Ft 2.095.500 Ft 4.191.000 Ft

Víz a telken, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Meghívó

A Zalaegerszegi Gondozási Központ, a Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda és az SZGYF
Zala Megyei Kirendeltsége együttmûködésével Zalaegerszegen is megkezdi mûködését az Alzheimer
Cafe.

Az elsõ találkozóra 2019. 04. 29-én (hétfõn) 17 órától kerül sor, melynek keretében a témához kap-
csolódó elõadás után tea, kávé, aprósütemény mellett feltehetik kérdéseiket a szakembereknek, illetve
egymás közt õszintén beszélgethetnek az idõskori szellemi hanyatlásról.

A rendezvényt megnyitja Balaicz Zoltánné.

Elõadást tart dr. Sebestyén Gábor, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház pszichiátriai osztály fõorvosa
„Kóros korosodás a XXI. században” címmel.

Helyszín:  Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda
Zalaegerszeg Kossuth Lajos u. 46–48.

Ingyenes találkozóinkra, amelyek minden hónap elsõ hétfõjén kerülnek megrendezésre, szeretettel
várunk minden érdeklõdõt, valamint mindazokat, akik az Alzheimer-kór vagy egyéb demenciatípus által
érintettek, akár betegként, akár családtagként vagy segítõként.

A program koordinátora és a rendezvényt konferálja dr. Halász Erzsébet.
Bõvebb információ kérhetõ a halasz@weborvosmail.hu címen.

ALZHEIMER CAFE

VADON A BELVÁROSBAN
„VADON A BELVÁROSBAN – MIT TALÁL EGY BIOLÓGUS AZ ÉPÜLETEK KÖZÖTT?” címmel kü-

lönleges barangolásra invitálja az érdeklõdõket 2019. április 27-én (szombaton) 14.30 órai kezdettel a
helyi Tourinform-iroda, a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület és a város önkormányzata. Az ingyenes
séta során a résztvevõk Illyés Zoltán biológus (a helyi flóra és fauna kiváló ismerõje) segítségével a bel-
város épületei között rejtõzõ növény- és állatvilágot ismerhetik meg. A program a Deák térrõl indul és a
Május 1. ligetnél ér véget.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A KÖZGYÛJTEMÉNYI ÉS KÖZMÛVELÕDÉSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– a felsõoktatásban szerzett végzettség és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakkép-

zettséggel – és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel vagy az

engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt az

Áht. szerinti ellenjegyzõi – vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett leg-
alább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelõi szakképesítés vagy
a felsõoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevé-
kenység ellátására jogosító engedéllyel.

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 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, LANDORHEGYI U. 21.

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, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénz-
ügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított  költségvetési
elõirányzatokkal.)

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 03.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. JÚNIUS 13.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2019. augusztus 1., a magasabb vezetõi megbízás határo-
zott idõtartamra, 2024. július 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint an-
nak végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései 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.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens-
tõl a 92/502-121 telefonszámon kérhetõ.

TÁJÉKOZTATÁS

ÜVEGHULLADÉK GYÛJTÉSÉRÕL
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszegen a

házhoz menõ üveghulladék gyûjtésének idõpontjai 2019. év-
ben az alábbiak:

2019. MÁJUS 3., 2019. AUGUSZTUS 2.,2019. MÁJUS 3., 2019. AUGUSZTUS 2.,
2019. NOVEMBER 1. 2019. NOVEMBER 1. 

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

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. május 8–9–10-én (SZERDA, CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
CSÁCS, BOZSOK, CSÁCSI- ÉS BOZSOKI-HEGY, CSERLAP
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. május 7. kedd 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Csács: Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, Gólyahír, Halom, Harangvirág, Hétvezér,

Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsirta, Patkó, Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ György.
– Bozsok: Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka.
– Bozsoki-hegy: Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderd.
– Csácsi-hegy: Barackfa, Csácsi-hegyi, Csiga utca, Dombalja, Dombtetõ, Homoktövis, Horizont,

Madárbirs, Napnyugta, Nyári hegyi, Petelehegyi, Pethõhenyétõl átcsatolt részek (Hosszúhegy,
Henyehegy), Púposdombi, Süveghegyi, Szarvas, Széperdõ, Tél, Vari-kút u.

– Cserlap: Almás, Cserlapi, Gombás, Kéknefelejcs, Repkény.

2019. május 14–15-én (KEDD vagy SZERDA) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
ERZSÉBETHEGY, VORHOTA, SÁGOD 
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. május 13. hétfõ 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Erzsébethegy: Erzsébethegyi, Kápolnaszeri, Szirom, Újhegyi, Virágszer.
– Vorhota: Gyík, Katica, Szõlõhegyi, Teskándi, Vorhotai, Völgyi.
– Ságod: Csapási, Csillagfény, Diófa, Fakopáncs, Fácános, Flamingó, Fûzfa, Hajnóczy, Martinovics,

Orgona, Paperdõ, Patak, Pitypang, Rigó, Ságodi és 30-tól és 39-tõl, Szellõháti, Szilvás, Telekalja,
Termál, Tó, Tuboly László, Új u., Vasvári Pál, Viola.

2019. május 16–17-én (CSÜTÖRTÖK vagy PÉNTEK) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
EBERGÉNY, EGERSZEGHEGY, GÓGÁNHEGY
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. május15. szerda 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Ebergény: Bor, Majori, Mandulás, Nagy Csarit, Táncoslapi, Tündér, Vass Lajos.
– Egerszeghegy: Dalos, Egerszeghegyi, Fagyöngy, Folyondár, Hársas, Hegybíró, Holdfény,

Kápolnahegyi, Kis Csarit, Kishegyi, Lankás, Öregszívhegyi, Pincesor, Rózsafa, Szarkaláb,
Szedenik, Vadrózsa, Zengõ.

– Gógánhegy: Akácfa sor, Árnyas, Borsétány, Barka, Bíbor, Citromfû, Csicsergõ, Csillagfürt, Dombos
u., Ebergényi 48-tól és 53-tól, Felsõdûlõ, Fenyvesalja, Fenyves köz, Gerle, Gógánhegyi,
Gógánvölgyi, Harmat, Kaszás, Lõtéri, Petúnia, Rozmaring, Szekeresvölgyi, Szélhordta, Városvég.

2019. május 21–22-én (KEDD vagy SZERDA) • Lomtalanítás reggel 7 órától 
KASZAHÁZA, GÓLYADOMB, NEKERESD, NESZELE, PÓZVA
Családi házas igénybejelentés fogadása: 2019. május 20. hétfõ 12.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Kazaháza: Levendula, Kaszaházi, Panoráma tér, Papharaszt, Rózsavölgyi, Ságodi u. 18-ig és 37-ig

bezárólag, Vásártér, Zala.
– Gólyadomb: Füzike, Gólyadombi, Kakukkfû, Tücsök, Verõfény.
– Nekeresd: Egervári, Nekeresdi, Virágzómezõ.
– Neszele: Bükkfa, Csillagvölgy, Esthajnal, Gébárti 82-tõl és 65-tõl kezdõdõen, Ilosvai, Irinyi J., Jedlik

Á., Jégmadár, Király, Neszelei. 
– Pózva: Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Pózva, Vasút u.



Elhangzott: a versrovatot Vö-
rös István helyett a sármelléki
születésû fiatal szerzõ, Gál Soma
vezeti a jövõben. A külön rovattá
váló, mûfordításokat közlõ oldala-
kat pedig Izsó Zita költõ szerkesz-
ti. Az újdonsült rovatvezetõ el-
mondta: a mûfordítás eddig a
szépirodalmon belül kapott helyet
a periodikában. Hogy most önálló-
vá vált, annak az a legfõbb oka,
hogy a jövõben nagyobb hang-
súlyt kívánnak fordítani arra, hogy
kortárs külföldi alkotók mûveit kö-
zöljék. Magyarországon ugyanis
nagyon kevés azoknak a folyóira-
toknak a száma, ahol fordítások-
kal találkozhat az olvasó. A Pan-
non Tükör pedig szeretne intenzí-
vebben foglalkozni a különféle
nyelvterületek és országok aktuá-
lis irodalmával.

A folyóirat legfrissebb számá-
ban harmincöt szerzõ írását olvas-
hatjuk. Az Egymondat sorozatban
ezúttal Fráter Zoltán januári, és
Szálinger Balázs februári „minden-
napjaival” ismerkedhetnek meg az
olvasók. A szépirodalmi mûvek kö-
zött Darvasi László, Babiczky Ti-
bor és Juhász Róbert egy-egy mû-
vét is megtaláljuk.

Nagygéci Kovács József fõ-
szerkesztõ-helyettes szólt a tanul-
mány és kritika rovatról is. Itt pél-
dául Dragomán György „Rend-
szerújra” címû könyvérõl írt tanul-
mányt Fodor József Péter.

A helytörténet rovatban – mely-
nek szerkesztõje Molnár András, a
Zala Megyei Levéltár igazgatója –

folytatódik az 1848 zalai hõseit be-
mutató sorozat; Kemény Krisztián
és Bekõ Tamás egy-egy írásával.
Utóbbi Deák Ferenc zalatárnoki
gyermekéveivel foglalkozik.

A társmûvészetek rovatban
Turbuly Lilla kritikus a Griff Báb-
színház egyik felnõtteknek szóló
bábelõadását elemzi, Kostyál
László mûvészettörténész Kot-
nyek István jubileumi kiállításáról
értekezik. Lapunk újságírója, Pán-

czél Petra pedig a tavaly év végén
megrendezésre kerülõ Novemberi
kiállítás – Decemberi licit képzõ-
mûvészeti árverés tárlatvezetései-
rõl számol be.

A lapszámbemutatót kötetbe-
mutató is követte: Izsó Zita Éjsza-
kai földet érés címû könyve debü-
tált Zalaegerszegen. Majd a költé-
szet napjához kapcsolódó ver-

ses/zenés program várta az ér-
deklõdõket, de a Deák-iskola diák-
jainak jóvoltából slam poetry dél-
utánra is sor került.

A folyóirat mellékleteként, egy
különálló kötetben megjelent a
2018-as Egymondatok sorozat is.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Különösen fontos ez a gyere-

kek számára, hiszen õk vevõk ar-
ra, ha van valami akció,
performansz is az efféle jeles na-
pokon. Vers mindig volt és mindig
lesz, csak az egyes korszakokban
más-más formában jut el az olva-
sókhoz – fogalmazott. Hozzátéve:
a fiatalabb korosztályoknak ma
már nem elég, ha hagyományos,
ünnepélyes módon elõadunk egy
verset. Kell valami játékosság is a
dologba. Ezért találták ki a mosta-
ni programot és az ajándékfüzetet.
Az olvasók ugyanis mindig kérik a
könyvtárosokat, hogy ajánljanak
nekik valami szép könyvet. A
Könyvtárosok legkedvesebb ver-
sei címû könyvecskével ezt most

meg is tették. Többek között Tóth
Árpád, Garai Gábor, Pilinszky Já-
nos, Kányádi Sándor versei kerül-
tek a szubjektív válogatásba. Kiss
Gábor például Kosztolányi Dezsõ
Ilona címû költeményét választot-
ta, mint mondta azért, mert zenei-
sége miatt már évtizedek óta ez az
egyik kedvenc Kosztolányi-verse.

A nap folyamán a könyvtár
munkatársai a Széchenyi-, majd a
Deák-szakközépiskolákba is ellá-
togattak a rövid mûsorral és a ver-
sekkel, ahol a diákok szintén egy-
egy költeménnyel fogadták õket. A
polgármesteri hivatal sem maradt
ki a költészet napi menetbõl. Itt
Velkey Péter, a humánigazgatási
osztály vezetõje vette át az aján-
dék verseket.

LÍRAI AKCIÓ
A KÖLTÉSZET NAPJÁN

MEGHÍVÓ
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB

KÖVETKEZÕ ÖSSZEJÖVETELÉN

MEGYERI ANNA MUZEOLÓGUS

SERÉNYI ÁRPÁD FOTOGRÁFUS

VÁROSA ZALAEGERSZEG

CÍMMEL TART VETITETT KÉPES

ELÕADÁST

A DEÁK FERENC MEGYEI

KÖNYVTÁRBAN

ÁPRILIS 24-ÉN 16.30-KOR.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

SZERETETTEL VÁRUNK!

TÖBB MÛFORDÍTÁS KORTÁRS SZERZÕKTÕL
LAPSZÁMBEMUTATÓ A PANNON TÜKÖRNÉL

A költészet napjához idõzítve mutatta be a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárban legújabb lapszámát a Pannon Tükör. A folyóirat
szerkesztõségében történt egy-két változás az elmúlt idõszakban,
melynek részleteirõl Bubits Tünde fõszerkesztõ számolt be.

– pet –

Fekete Ildikó végzettségét te-
kintve matematikus, jelenleg az
ELTE informatika szakos hallgató-

ja, a mindennapokban pedig szoft-
vertesztelõként dolgozik. Tojáso-
kat szabadidejében fest már kö-
zépiskolás kora óta. Mint azt a tár-
latnyitón elmondta: számára is
mindig ünnep egy-egy ilyen kiállí-
tás, hiszen alkotásait csak ilyenkor
látja együtt, tájegységekre bontva.
A mûvek egyébként dobozokban
pihennek. Az írókázott tojásokkal
azt szeretné megmutatni, hogy
mennyire gazdag és változatos a
magyar motívumvilág, és milyen

különlegességeket rejt az egyes
tájegységek mintakincse. Annál is
inkább, mert a színezés és díszí-
tés olykor falunként is változik. Cé-
lul tûzte ki, hogy minél többet ösz-

szegyûjtsön a fellelhetõ motívu-
mokból. Bár hagyományos techni-
kával dolgozik, a régi színvilágot
próbálja úgy megújítani, hogy az a
mai szem számára is izgalmas,
tetszetõs legyen.

A kiállítást Marx Mária etnográ-
fus ajánlotta az érdeklõdõk figyel-
mébe, kiemelve a tojás, mint õsi
szimbólum jelentéseit. Mint mond-
ta, érdekes megvizsgálni, hogy a
tojás milyen utat járt be a mágiától
az iparmûvészetig. Elhangzott: a

tojás egy kerek, egész forma és
tápláló étel. Tökéletesen alkalmas
arra, hogy a világgal és az élet
egészével azonosítsuk. Nem cso-
da, hogy az emberiség már a kez-
det kezdetén felfedezte a benne
rejlõ asszociációs lehetõségeket,
emiatt válhatott rituális és vallási
szimbólummá is.

A piros tojás nem véletlenül lett
az egyik legalapvetõbb húsvéti

szimbólum, hiszen a vörös/pi-
ros szín a vért, az életet jelen-
ti. Mindez a tojásra festve az
élet teljességére utal. Hogy
az évszázadok alatt milyen
motívumokkal díszítették a
tojásokat, az jól nyomon kö-
vethetõ. A felfestett jelek ere-
deti jelentése viszont kevéssé
ismert, mert a korabeli rítu-
sok, mágikus szertartások
már nem élnek. A tojásfestés
technikája, és a hol geometri-
kus, hol növényi lenyomato-
kat, állati testrészeket imitáló
mintázatok azonban megma-
radtak. Sokáig ajándékként
funkcionáltak a festett, díszí-
tett tojások. A 20–21. század
emberének már egyre inkább

az esztétikum vált fontossá a tojá-
sok és a húsvét kapcsán.

Manapság – a hagyományápo-
lás jegyében – újra reneszánsza
van a tojásfestésnek, ám az elõre
elkészített hímestojás-vásárlás-
nak is. Így ami anno ajándék volt,
az ma már üzleti tevékenységgé
is vált. Az etnográfus szerint Fe-
kete Ildikó munkásságára és a
mostani kiállításra mindenképpen
afféle ajándékként kell tekinte-
nünk.

GAZDAG MOTÍVUMVILÁG
HÍMES TOJÁSOKBÓL NYÍLT KIÁLLÍTÁS A HANGVERSENYTEREMBEN
Ezernél is több hímes tojás látható a Városi Hangverseny- és

Kiállítóteremben. A Hímesek bûvöletében címû tárlat Fekete Ildi-
kó Junior Príma-díjas tojásfestõ, népi iparmûvész alkotásaiból
válogat. A kiállított anyag – a húsvéthoz közeledve – a Kárpát-
medence változatos díszítõmûvészetét hivatott bemutatni.

– pet –

A Hevesi Sándor Színház nézõ-
téri elõcsarnokában nyílt tárlat
anyaga a fõvárosi Bélyegmúzeum-
ból érkezett Zalaegerszegre, a
Béke-Shalom Baráti Társaság és a
Remény Alapítvány szervezésé-
ben. A kiállított „alkotások” között
nemcsak hazai, hanem külföldi bé-
lyegek is vannak. Írók, költõk, zené-
szek, tudósok, színészek, valamint
színház- és operaépületek szere-
pelnek többek között a bélyegeken,
de a képzõmûvészet és a mesék
világa is megjelenik.

Mint azt Matyéka István, a
Béke-Shalom Baráti Társaság tisz-
teletbeli elnöke a résztvevõket kö-
szöntve elmondta: két mûvészeti
ág találkozik most a kiállítótérben.
Az egyik maga a bélyeg, mint grafi-
kai mûfaj, a másik pedig a színház
világa, ahol mindez bemutatásra
kerül.

A tárlatot megnyitva Szabó Je-
nõ, a Bélyegmúzeum fõmuzeoló-
gusa elmondta: a postabélyegek,
mint használati tárgyak mindig
visszatükrözik a világot, illetve azt
a kort, melyben születtek. Szinte

nincs olyan téma, ami ne került vol-
na rá a bélyegekre az idõk folya-
mán. Természetesen a politika is
mindig kiváló propagandalehetõ-
séget látott a bélyegekben. Ideoló-
giákat vagy országimázst egyaránt
lehetett építeni vele. De afféle kul-
turális, idegenforgalmi „reklámesz-
közként” is funkcionáltak.

A bélyegkészítés mûvészet, hi-
szen a sokszorosított kisgrafika

mûfajába tartozik. Ráadásul sok-
szor neves képzõmûvészeket,
grafikusokat kértek fel ilyen jellegû
munkára. Emiatt mûvészettörténe-
ti szempontból is érdemes ele-
mezni, értékelni a postabélyege-
ket. A mostani tárlaton is jól megfi-
gyelhetõ a mûfajok és az ábrázo-
lások sokszínûsége.

A kiállítás teljes anyaga a ma-
gyar Bélyegmúzeum gyûjteményé-
bõl származik. Az intézmény össze-
sen 14 millió, különbözõ tematikájú
és eredetû bélyeggel rendelkezik. A
kollekció világviszonylatban is ran-
gos helyet foglal el.

KULTURÁLIS SOKSZÍNÛSÉG BÉLYEGEKEN
KÜLÖNLEGES TÁRLAT NYÍLT A SZÍNHÁZBAN

„Színház az egész világ”; néha még a bélyegeken is. E híres
Shakespeare-idézet a címe annak a kiállításnak, ahol olyan bélye-
gek szerepelnek, amiken kizárólag kulturális vagy elõadó-mûvé-
szeti téma jelenik meg.

Gál Soma, Izsó Zita, Bubits Tünde és Nagygéci Kovács József



– b. k. –

Vincze Gyula, Bogár Imre,
Galambosné Goldfinger Erzsébet
után 2007-tõl Kónyáné Tömpe Lí-
via vezeti a sokszínû oktatási intéz-
ményt, melynek elnevezése, külön-
bözõ okok miatt nyolc alkalommal
változott az évek során. Filozófiájuk
közül az igazgatónõ kiemeli a meg-
mérettetésekben lévõ fejlesztõ le-
hetõséget, az elsõk közt lennit és a
szakmai tudás mellett a teljes sze-
mélyiség nevelését. Mindezt a fel-
készült tanári kar mellett a folyama-
tosan bõvülõ szakmai gyakorlati
helyek, a számos eredményes he-
lyi és országos versenyek, külföldi
kapcsolatok, a magas szintû, több
idegennyelv-tanítás, pályázatok ré-
vén elnyert „tanulóbarát” lehetõsé-
gek és az épület esztétikája vagy
akár a különleges lehetõségetek
nyújtó Galéria is segíti. 

Jelenleg 530 diák tanul az intéz-
ményben különbözõ ágazatokban,
melyek átjárhatók, egymásra épít-
hetõk, szakképzéstõl a technikusi,
mesteri fokozatig kombinálhatók.
Van nappali és felnõttképzés. A
kezdõ kereskedelmi ágazattól a
legmodernebb logisztikai szakkép-
zésig. Bár nem hiányszakmákat
oktatnak, mégis az itteni végzett-
ségekre folyamatosan igény van a
munkaerõpiacon. Az itt végzett
diákok világszerte elért szakmai si-
kereirõl, karrierjérõl folyamatosan
jönnek a visszajelzések. Ahogy
szívesen visszajárnak a volt diákok
minderrõl beszámolni, projektna-
pok keretében élõ példával szol-
gálni. De nemcsak a tanulókról
szólva büszke az igazgatónõ. Ki-
emeli, a kollégák részérõl olyan se-
gítõ kezek, lelkesedés, tettvágy és
ötletgazdagság veszi körül, amely
örömmé teszi a napi munkát. Ha ki

kell emelni, Csiszár Zsoltné gya-
korlati oktatásvezetõt és Kozmáné
Kovács Irén mûszaki vezetõt emlí-
ti, akik folyamatosan nagyon sokat
tesznek a környezeti kultúra fej-
lesztéséért. Így éppen a jubileumi
hét alkalmával átadott úgynevezett
„Bisztro” szaktanterem és a hozzá
kapcsolódó kiskonyha esetében. 

Az évfordulós rendezvények so-
rában szerepelt még a logisztikai
szakmai nap és a séfek napja, ami-
kor is szakemberekkel közösen
fõztek a tanulók, s a hetet ünnepi
mûsor, majd a hagyományos szak-
mák éjszakája gyerekeket és felnõt-
teket egyaránt vonzó programjai
zárták.

S a hagyományok kapcsán szin-
tén hosszú lehetne a sor. A csúcson

lévõ gasztronómia diákszekció te-
vékenységétõl a rendszeres külföldi
cserediák programokig, a több alka-
lommal megrendezett helyi és or-
szágos versenyekig, szakmai és
projektnapokig. Ahogy szokássá
lett a folyamatos pályázati lehetõsé-
gek megragadása és ezek elnyeré-
se révén rengeteg oktatást-nevelést

jobbító lehetõség, mely a kollégák
odaadását sejteti. De említést érde-
mel a legújabb, mely még a hagyo-
mányteremtõ kiscipõben jár, az is-
kolai nyári tábor. 

A fejlesztések, a tervek pedig fo-
lyamatosak. Akár szaktantermek,
akár gyakorlati helyek, akár jó lég-
kört biztosító belsõ terek, vagy han-
gulatos udvari átalakításról van
szó. S a képzési kínálat is rugalma-
san alakul az igényeknek megfele-
lõen. Így újdonság a kereskedelmi
képviselõképzés, illetve mellék-
szakképesítések megszerzésére is
van már mód. A jövõ tanévtõl már
kilencedik évfolyamtól indul a
logisztikusképzés, vámügyintézõ
mellékszakképesítéssel és újra
kezdõdik a pék-cukrász képzés is. 
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Tizenkettedik „szemeszte-
rét” zárta a Zalaegerszegi
Egyesített Bölcsõdék által
szervezett fõzõsuli az Ûrhajós
bölcsõdében. A hat éve életre
hívott program a gyorsan, kön-
nyen, finomat és egészségeset
étrendet célozta meg. 

– b. k. –

Mind a korábbi alkalmakkor,
most is Monori Krisztina
dietetikus és Szakonyné Bertalan
Beáta vállalták a munka dandár-
ját. Ezúttal a húsvéti készülõdés
jegyében készült répatorta és
édesburgonyás tojássaláta. Segí-
tõ kezekben nem volt hiány, s
örömmel konstatálta Prenner
Zsuzsanna intézményvezetõ,
hogy míg eleinte csak az anyukák

vettek részt a programban, most
már az apukák és a kisebb-na-
gyobb gyerekek is jelen vannak.

Sõt akadnak olyan anyukák, akik-
nek már a csemetéi kijárták a
bölcsit, de mégis visszajárnak er-

re a félévenként háromalkalmas
rendezvényre, mely egyébként
bármely érdeklõdõ számára nyi-
tott. Az egészségvédõ, szemlélet-
formáló programot felkarolta a
Zalai Civil Életért Közhasznú
Egyesület is, a Ládafia projekt ke-
retében. Háziasszonyként pedig
Balaicz Zoltánné van évek óta
mindig jelen. A receptek egy ré-
szérõl kiadvány is napvilágot lá-
tott, illetve az internetes oldalon
keresztül is lehet ez ügyben infor-
málódni.

A „Lóci menza” névre keresz-
telt fõzõtanfolyam további jelsza-
vai között szerepel, az „egyórán
belül legyenkész” is. Mégsem
összecsapott gyors vacsikról van
szó, hanem még az apukáknak is
ízlõ reformételekrõl. A közös fõ-
zés végén persze jön a közös ét-
kezés, ahol eleinte bátortalanab-
bul, majd határozottban hangzott
fel, a „veszek még egy kicsit”
mondat. A résztvevõk pedig nem-
csak a szakemberektõl, hanem
egymástól is kaphatnak tanácso-
kat, tippeket, így biztos, mindenki
valami újdonsággal, újító ötlettel
térhet haza. 

VESZEK MÉG EGY PICIT
ZÁRULT A TAVASZI FÕZÕTANFOLYAM

Jeles jubileumot ünnepeltek egyhetes rendezvénysorozattal a
Báthory Szakgimnázium és Szakközépiskolában. 1954-ben saját
iskolaépület és saját tanári kar nélkül kezdték a munkát Kereske-
delmi Tanulóiskola néven. Mára több országos és helyi kitünte-
tést kiérdemelt, a diákok, szülõk és a szakma által elismert szá-
mos képzési ágazattal rendelkezõ intézménnyé lettek. 65 év törté-
netét, fejlesztéseit, sikereit felsorolni e cikk kevés, szemezgetés-
re van csak mód.

HATVANÖT ÉVES A „BÁTHORY”
ÉVFORDULÓS RENDEZVÉNYEK SZAKEMBEREKKEL

A „Bisztro” szaktanterem avatásával indult a jubileumi hét.

– Bánfi Kati –

– A szakkör egyik alapítója Far-
kas József volt, aki akkor még az
Andráshida–Szeged között járó re-
pülõgéppel szokta hozni a halakat –
mondja Tóth József, a jelenlegi
szakkörvezetõ. – Nemcsak a törzs-
helyünk volt más, hanem az esz-
közrendszerünk is. Az akkori akva-
ristáknak sokat kellett barkácsolni,
ma már minden készen kapható.
Bár újra kezd trend lenni a magunk
készítette felszerelés. Elõször a mai
Hevesi Sándor Színház épületében
volt a szakkör helye, majd a
Landorhegyi úti KISZ-iskolában, és
amikor 1980-ban megnyílt a VMK,
odaköltöztünk. Ma már más világ
van, ezzel együtt változott a feladat-
kör is, de nagyon fontos maradt a
tanácsadás, az elsõ lépésektõl a
különleges igényekig, illetve, hogy
lehetõség van a halak cseréje.

– A halállományban is van
változás?

– Több lett az importhal. A ha-
zai tenyésztett halak sokkal stra-
pabíróbbak. A külföldrõl hozottak
mögött többek között stresszelõ
repülõút van, orvosi vizsgálaton
esnek át.

– Milyen messzire nyúlnak ez
ügyben a kapcsolataid?

– Thaiföld, Srí Lanka.
– Milyen egy ipari akvarista?
– Természetszeretõ. Állatszere-

tõ. Természettisztelõ. Aki bármi-
lyen állatot tart, az kisebb eséllyel
fogja a csikket vagy a szemetet el-
dobálni. Ez a hobbi úgy tanít, hogy
észre sem veszed. Mert ha lesz
egy halad, akkor utánanézel, hogy
honnan származik, milyen az élet-
módja, és ez már mindjárt földrajz
és biológia. És fáradtan lecsücsül-
ni, elnézegetni a halakat nagyon
megnyugtat, relaxál, csendes do-
log a rohanó világban. 

– Lehet kapcsolatról beszélni
ebben az esetben az állatokkal?

– A halak természetét nem le-
het befolyásolni, de a tartási körül-

mények módosíthatják a viselke-
désüket, illetve bizonyos ingerekre
õk is reagálnak, akár ráfoghatjuk,
hogy taníthatók. A halak másfél
méterre látnak ki az akváriumból
és felismerik például az etetõdo-
bozt is. 

– Számosítsuk a szakkört.
– 31 akváriumban van közel

150-féle hal. Mindez 2800 liter víz-
ben. Mind meleg vízûek, azaz
24–32 fokos hõmérsékletet kíván-
nak. 

– Vannak divathalak?
– A neonhal mindig népszerû.

Inkább végletek a jellemzõk, van
aki nagyon nagy akváriumot akar,
a másik meg egy kicsit a gyerek
íróasztalára. Általában mindenki
így kezdi.

– Milyen halakkal próbálkoz-
zanak a kezdõk?

– Hogy minél nagyobb élmény
legyen, elevenszülõkkel. De meg
lehet tanulni az ikrás halak te-
nyésztését is. 

– Melyek a legkényesebb és
legérdekesebb halak?

– A diszkoszhalak és a kalász-
halak a legkényesebbek. Látható
nálunk egy különleges mély vízi hal
is, a frontosa, a búbos szájköltõ sü-
gér. Ez egyébként 50–150 méteres
mélységben él Afrikában. Különle-
ges alakú a cápasügér is. Népsze-
rûek a garnélarákok. Az én kedven-
ceim pedig az afrikai sügérek, me-
lyek már saját tenyésztésûek.

– Úgy tudom, tilos már a
gömbakvárium.

– Igen, és a gerincesek védel-
mében meghatározott, hogy mini-
mum 40 literes legyen az akvá-
rium. De a tartási körülmények-
ben, az állatok társíthatóságában
is tudunk tanácsot adni. Hiszen a
természet szinte minden problé-
mára kínál megoldást. Például, ha
algásodik az akvárium, van olyan
hal, ami azt orvosolni tudja. Jó, ha
sok a növény az akváriumban,
mert az is a természetesebb körül-
ményeket segíti. Van egy külön
akváriumunk különleges vízinö-
vényeknek is. Számukra külön
szén-dioxidot kell biztosítani egy
speciális berendezéssel. Ez a leg-
újabb érdekességünk.

– Van kiemelkedõ ország az
akvarisztika terén?

– Ezt így nem tudom megmon-
dani, de az biztos, hogy a japán
kultúrában nagyon kiemelt helye
és megbecsültsége van a színes
pontyoknak, melyeket például a
tapolcai tóban is lehet látni. 

EGY RELAXÁLÓ HOBBI
57 ÉVES AZ AKVARISTA SZAKKÖR

Ez egy Józsi bácsis szakkör, mondhatnánk tréfásan, mert ala-
pítója és több fenntartója is ezt a nevet viseli. Valójában a termé-
szet olyan világába visz, amit egyébként csak jó messzire utazva,
búvárfelszereléssel nézegethetnénk órákig. A zalaegerszegi ak-
varista szakkör 1962 óta mûködik.



– Nem lehetünk elégedettek –
így Szabó Zsolt. – A bajnokság el-
sõ felében jól teljesítettünk, mond-
hatnánk úgy is, erõn felül.  Megnõtt
felénk az elvárás. Az alapszakasz
második felére kissé elfáradtunk. A
szerencse is elpártolt tõlünk, hos-
szú ideig kacérkodtunk a felsõház-
zal, végül nem sikerült oda beke-
rülnünk. Nem szabad elkesered-
nünk, van még esélyünk a nyolcba
kerülésre. Ehhez a középszakasz-
ban kell eredményesebben szere-
pelnünk. A szezon elõtt egyébként
is az elsõ nyolcba jutás volt a cél. 

– A felsõházba nem került be
a ZTE, ez a márciusi gyenge sze-
replésnek köszönhetõ, amikor
több hétközi mérkõzés is volt.
Ekkor ütközött ki a fáradtság a
csapaton?

– Az õsz során is voltak szer-
da–szombati mérkõzések, igaz, a
szezon elején frissebbek voltunk.
Az öt igazán rutinos játékos sokat
volt pályán. Könnyen lehet, hogy fi-
zikálisan és mentálisan is elfárad-
tunk az alapszakasz végére. Nem
akarok kibúvókat keresni, sajnos
az alapszakasz végét elrontottuk.  

– A középházban még inkább
jönnek a szerda–szombati mér-
kõzések. Bírni kellene erõvel,
figyelemmel...

– Kétségtelenül így van. A Sze-
gedet és a TF-et leszámítva a töb-
bi együttes közel egyforma játék-
erõt képvisel. Nem volt elõre lefu-
tott mérkõzés, így lesz a középsza-
kaszban is. A sorozatmérkõzések
ellenére bizakodó vagyok, hogy
összekapjuk magunkat és bekerü-
lünk a rájátszásba.

–  A Pécs elleni hazai mérkõ-
zés után Bencze Tamás azt nyi-
latkozta, hogy a csapat nem haj-
totta végre az általa elképzelt
taktikát…

– Nincs olyan, hogy a csapat ne
akarná végrehajtani a taktikai uta-
sításokat. Többen hibáztunk eb-
ben a „mûfajban”, az okot a fáradt-
sággal magyaráznám. Bár, ha a
miértre egyértelmûen tudnék vála-
szolni, megtenném. Biztosan
elõbbre tartanánk.  Egy biztos,
koncentrációban elõre kell lép-
nünk.

–  A középházban is a rutinos
játékosokra hárul, hogy röpítsék
a csapat képzeletbeli szekerét.
Sikerülhet? 

– A fiatalokat sem írnám le, az
alapszakaszban nekik is voltak jó
mérkõzéseik. Kétségtelen tény, itt
a középházban mindenkinek töb-
bet kell nyújtania, rutinosabb és
fiatalabb játékosnak egyaránt, ha
be akarunk kerülni az elsõ nyolc-
ba. 

– Odaérhet az elsõ nyolcba a
Zalakerámia  ZTE?

– Ehhez a hazai mérkõzésein-
ket nyerni kell, ami az utóbbi idõ-
ben nem nagyon sikerült. Mellette
nem ártana egy-két idegenbeli bra-
vúr se. Sportemberek vagyunk,
küzdeni fogunk, hogy céljainkat el-
érjük.
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Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a

ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!

Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása

További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. 

Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu
Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

KÜZDENEK A NYOLCBA KERÜLÉSÉRT
A CSAPATKAPITÁNY SZERINT KISSÉ ELFÁRADTAK

Hosszú ideig kacérkodott a felsõházzal a Zalakerámia ZTE NB
I-es férfi kosárlabdacsapata. Az alapszakasz hajrája rosszul sike-
rült a zalaiak számára. A végén a középházban való maradásért
is izgulni kellett, de összejött. Az alapszakaszról, a további ter-
vekrõl Szabó Zsolt csapatkapitányt kérdeztük. 

– Második éve sikerül szeré-
nyebb költségvetésbõl jó csa-
patot összehozni. Mi a titka en-
nek?

– Nincsen semmilyen titkunk –
válaszolt Tóth László, a ZTE NKK
ügyvezetõje. – A csapat körül dol-
gozó 4–5 szakember igyekezett
úgy összeállítani az anyagi  és
sportszakmai terveket, hogy azok
szinkronban legyenek egymással.
Ezután ki kell alakítani egy csapa-
tot, amely képes a terveket valóra
váltani. Netán túlteljesíteni, ez tör-
tént az idei bajnokságban is.

– Nem okoz feszültséget,
hogy az edzõk természetszerû-
leg szeretnének minél jobb csa-
patot kialakítani, ami viszont
pénzbe kerül?

– Természetes, hogy az edzõk
minél jobb játékoskerettel szeret-
nének dolgozni. Mi vezetõk ehhez
igyekszünk az anyagiakat biztosí-
tani, azonban csak a költségvetés
határáig nyújtózkodhatunk. Lehet
feszegetni az anyagi határokat, de
csak mértékkel. 

A bajnokság kezdete elõtt az
5–6. hely elérése tûnt reálisnak.
A tervet túlszárnyalta a csapat… 

– A jobb szereplésnek termé-
szetesen örülünk. Nincsen a költ-
ségvetésbe beépítve olyan magas
prémium, amely megbontaná az
egyensúlyt. A bajnokság hátralévõ
szakaszában már teher nélkül
játszhatnak a lányok.

– A csapategységet az is mu-

tatja, hogy menet közben nem
volt nagy mozgás a keretben.
Egy légióst cseréltek, és egy
magyar játékost küldtek el. 

– Meghatároztuk, hogy a csa-
pat milyen irányban dolgozzon.
Legyen szerény, a közönség szá-
mára szerethetõ, aki ebbe nem il-
lett bele, attól elváltunk. Az egyik
játékos szakmai, a másik emberi
okok miatt távozott.

– Említette, a legjobb négy
között teher nélkül játszhat a
ZTE. Álmodoznak éremrõl?

– A következõ ellenfelünk, a Sop-
ron nagyon erõs csapat. Ismét beju-
tott az  Euroliga négyes döntõjébe.
Minden bizonnyal õk jutnak a ma-
gyar bajnokság döntõjébe. A bronz-
éremért természetesen mindent
megteszünk. Már mondtam, teher
nélkül játszhatnak a lányok, és eb-
bõl még egy érem is összejöhet.

– A ZTE NKK egyéves szerzõ-
déseket kötött, mindenkinek le-
jár  a kontraktusa. Sikerülhet
együtt tartani a csapatot?

– A játékosoknak szerzõdést
ajánlunk, átnézik, s vagy elfogad-
ják, vagy nem. A realitás határáig
elmegyünk, túl nem vállaljuk ma-
gunkat. A keret együtt tartása
megegyezés kérdése lesz. Fõleg
a magyar játékosokat szeretnénk
megtartani.

A CÉLOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS SZINKRONBAN
AZ ÉREM IS ÖSSZEJÖHET A ZTE NKK-NAK

Folytatva a hagyományt, idén is bekerült a legjobb négy közé a
ZTE NKK NB I-es nõi  kosárlabdacsapata. Miután a szakma sze-
rint a magyar nõi bajnokság Európában a legjobb öt között van,
ennek fényében a ZTE csapatának  teljesítménye  mindenképpen
dicséretes. Az is példamutató, hogy a vezetõk, a szakmai stábbal
együtt szerény költségvetésbõl alakítanak ki jó csapatot. 

– Nagy bravúrnak tartom, hogy
egymás utáni két évben ott vagyunk
a bajnokság legjobb négy csapata
között – hangoztatta Gáspár-Szalay
Virág, a ZTE NKK csapatkapitánya.
– Nálunk nagyobb költségvetéssel
és jobb játékosállománnyal rendel-
kezõ csapatokat elõztünk meg. Iga-
zai csapatmunka volt a sikerünk tit-
ka, ennek köszönhetõen is sikerült
a PEAC Pécset pályahátrányból
megverni. Az alapszakasz vége fe-
lé ugyan volt egy kis hullámvöl-
gyünk,  a rájátszás elsõ körére
azonban nagyon összekaptuk ma-
gunkat, így sikerülhetett a bravúr. 

– A négy közé a ZTE-n kívül
bejutott csapatok papíron mind
jobbak?

– A Sopron kiemelkedik a me-
zõnybõl. A Diósgyõr és a tavalyi
ezüstérmest búcsúztató Gyõr szin-
tén jó csapatnak számít, de minden
a pályán dõl el. Az idei nõi bajnok-
ság erõsebb, mint a tavalyi. A friss
feljutó Csata sem epizódszereplõ
akart lenni, komolyan erõsítettek és
mi is kikaptunk tõlük Pesten. 

– A ZTE NKK bravúrja azért is
figyelemre méltó, mert az
egyébként sem bõ keretbõl tá-
vozott Hegedüs-Õri. 

– A játékos távozása még in-
kább összekovácsolta a csapatot.
Mindenki hozzátett egy kis pluszt.
A hátrányból  erényt kovácsoltunk.

Bizonyítottuk, hogy mentálisan na-
gyon erõsek vagyunk.

– Arájátszás következõ körében
jön a Sopron. Mit vár ellenük?

– Õk a párharc favoritjai. Minden
bizonnyal õk lépnek tovább. Mi úgy-
mond „edzõmérkõzésnek” szánjuk,
hogy felkészüljünk a bronzmérkõzés-
re. A Szekszárd kiesését követõen a
papírforma a Gyõrt ígéri ellenfélnek.
A Rába-partiak ugyan nyilván a
Szekszárd elleni bravúr után a Diós-
gyõr ellen is mindent megpróbálnak.
A Gyõr számunkra azért lenne jobb
ellenfélként, mivel nálunk lenne a pá-
lyaelõny. Egyébként mindegy, ki lesz
az ellenfelünk, a tavalyi negyedik
helyrõl megpróbálunk elõbbre lépni,
bronzérmet szerezni. Akkor sem le-
szünk elkeseredve, ha nem sikerül.

MÉG RÁTETTEK EGY LAPÁTTAL
A BRAVÚR UTÁN BRAVÚR?

Bravúrt végrehajtva bekerült a legjobb négy közé az NB I-ben a
ZTE NKK nõi kosárlabdacsapata, ami mindenképpen dicséretes,
hiszen például a legjobb négy között nem lesz ott a tavalyi ezüst-
érmes Szekszárd. 

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–KTE Duna Aszfalt

87-91 (25-20, 20-23, 19-21, 23-27)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV TK–Rákoshegyi VSE I. 6:2 (3471-3373)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

SalgÓzd TK–ZTK FMVas 0:8 (3247-3522)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Ózd.

ZTE FC–Kazincbarcika FC 1-0 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–SC Sopron 1-1 (0-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Szombathelyi ESE–ZTE RK 2:3 (21, –23, 23, –21, –12)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Szombathely.

THSE-Szabadkikötõ–Tarr Andráshida SC 4-1 (1-1) 
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Budapest.

Egerszegi KK–Vady Mosonszolnok 22-14 (11-5)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

FIGYELEM! FELVÁSÁRLÁS!
ÁPRILIS 30. KEDD 10–14 ÓRA KÖZÖTT,
Zalaegerszeg, Hotel Arany Bárány, Széchenyi tér 1.

Tört arany: 6100 Ft/g-tól.

Fazonarany, antik és briliánssal díszített:

9–22.000 Ft/g. Márkás órák (hibásan is).

Neves festmények. Ezüsttárgyak.

Herendi porcelán, Zsolnay-kerámiák,

borostyán ékszerek és szarvasagancsok.

Gyûjteményben, arany, ezüst pénzérmék,

tallérok, papírpénzek.

Háború elõtti kitüntetések, képeslapok.

Régi színes szódás- és patikai üvegek.

DÍJTALAN KISZÁLLÁS: 70/381-6345

AAuuttóómmeennttõõ  nnaappii:: 2255..000000  FFtt-ttóóll
TTeehheerraauuttóókk:: 2255..000000  FFtt//nnaapp
TTrréélleerr:: 2200..000000  FFtt//nnaapp

Tel.:  +36-330/866-44998  •  +36-330/633-66023

Meghívó
ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET

ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT

2019. ÁPRILIS 24-ÉN (SZERDA) 16 ÓRA 30 PERCKOR TARTJUK

AZ ÁNTSZ
I. EMELETI KÖNYVTÁRTERMÉBEN.

(ZALAEGERSZEG GÖCSEJI ÚT. 24. SZÁM ALATT) 
Témák: 1. Hallászavarok idõs korban

Elõadó: dr. Fehér Attila fõorvos,
Fül-orr-gégészet Nagykanizsa 

2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése. 

Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat és az érdeklõdõket!

Maya Rent Car
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