
– Antal Lívia  –

A miniszterelnök azt mondta, a
zalaegerszegi helyszín kiválasztá-
sában nagy fontossággal bírt,
hogy itt az ország nyugati része
tulajdonképpen három országgal
is határos. Éppen ezért, „ha min-
dent jól csinálunk, akkor itt regio-
nális szakmai központ jöhet létre”.
Kiemelte, hogy jelenleg 620 jármû-
ipari vállalat tevékenykedik az or-
szágban. A világ elsõ húsz megha-
tározó jármûgyártója és beszállító-
ja közül pedig 15-nek mûködik
gyára hazánkban. Mivel ezek ki-
élezett versenyben vannak egy-
mással, a nemzeti érdek megkö-
veteli, hogy ezek a hatalmas cé-
gek ne csak mint összeszerelõ
mûhelyre gondoljanak Magyaror-
szágra, hanem úgy is, mint a saját
jármûipari kutatás-fejlesztéseik le-
hetõségére. Ezt támasztja alá,
hogy hazánkban jelenleg tízezer
jármûipari fejlesztõmérnök dolgo-
zik, és tízezerre tehetõ a telekom-
munikáció területén dolgozó mér-
nökök száma is. Mindeközben ma
Magyarországon negyven jármû-
ipari kutatóhely mûködik, melyek
fejlesztésére ez idáig összesen
800 milliárd forintot fordítottak.  

Mint fogalmazott, a mai napon
ez a jármûipari stratégia egy újabb
elemmel gazdagodik, melynek 45
milliárd forintos beruházási forrá-
sát a magyar költségvetés biztosí-
totta. 

A közelgõ európai uniós válasz-
tások kapcsán kitért arra, hogy a
pénzügyi és a migrációs válság,
valamint a Brexit is arra figyelmez-
tet, hogy meg kell õriznünk az
identitásunkat, meg kell védeni a
biztonságunkat, és tovább kell
erõsítenünk a versenyképessé-
günket. Ennek folytán azt hangsú-
lyozta, hogy az innovációra, a ku-
tatás-fejlesztésre fordított össze-
gek esélyt adnak arra, hogy nem-
zetközi és regionális léptékben is
erõsödjön Magyarország verseny-
képessége. Ez a beruházás is azt
mutatja, hogy bízunk Magyaror-

szág és Európa gazdaságának jö-
võjében. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos a Zala
Zone Jármûipari Tesztpálya elsõ
ütemének elemeit mutatta be. El-
készült a kezelhetõségi pálya,
ahol menetstabilitási rendszere-
ket, kormányszerkezeteket, fék-
rendszereket és sávtartó funkció-

kat fognak tesztelni. Szintén elké-
szült az Európában legnagyobb,
300 méter átmérõjû, menetdinami-
kai vizsgálatokra alkalmas aszfalt-
felület. Megépült a többféle útálla-
potot és útviszonyt imitáló fékpá-
lya, a valós közlekedési helyzete-
ket szimuláló smart city elsõ üte-
me, továbbá a kutatás-fejleszté-
seknek helyet adó technológiai
épület valamint a Z-fogadóépület.

Balaicz Zoltán polgármester

felidézte, hogy Orbán Viktor mi-
niszterelnökkel 2015. április 14-én
írták alá a Modern Városok Prog-
ram szerzõdését, melyben a leg-
fontosabb pontok a gazdaságfej-
lesztésre és a munkahelyterem-
tésre vonatkoztak. A miniszterel-
nök 2016. május 19-én jelentette
be, hogy a kormány Zalaegersze-
gen építi meg a jármûipari tesztpá-
lyát, melynek alapkõletételére
2017. május 19-én került sor. Mint
mondta, most, két évvel késõbb
ünnepélyesen is átadhatjuk ennek
elsõ ütemét. Mindeközben a me-
gye történetének legnagyobb be-
ruházásaként, elindult 170 milliárd
forintos ráfordítással a Zalaeger-

szeget az M7-es autópályával
összekötõ, a sármelléki nemzetkö-
zi repülõteret is érintõ M76-os, két-
szer kétsávos gyorsforgalmi út
építése. Folytatásként már készül-
nek az M8-as úthoz való kikötés
tervei is. Mindez fellendítette a
gazdasági életet, hiszen 2015 óta
négyezer új munkahely jött létre a
városban, a munkanélküliség ará-
nya pedig 2,5 százalékra csök-
kent.
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A helyi érték

Elfogadták a 2018. évrõl szóló
zárszámadást, melynek fõösz-
szege 34,8 milliárd forint lett. Ör-
vendetes, hogy a vártnál na-
gyobb mértékben erõsödött a he-
lyi gazdaság, nõttek az adóbevé-
telek. Az iparûzési, az építmény-,
a gépjármû-, az idegenforgalmi
és a kommunális adó összessé-
gében mintegy 200 millió forinttal
haladta meg a tervezettet. Az
iparûzési adónál például 3,95
milliárd forint helyett 4,1 milliárd
folyt be. Döntöttek arról is, hogy
nem változik a fizetendõ hozzájá-
rulás a víziközmûre való rácsatla-
kozásnál.

Beszámolt a polgármester ar-
ról, hogy együttmûködési megál-
lapodást kötöttek a Szombathelyi
Egyházmegyével a Szent Család
Óvoda mûködtetése érdekében.
Az intézmény bekerül a városi
óvodák közé, ahol a gyermeklét-
szám erejéig kötelezõ a felvétel,
ezt nem tagadhatják meg. Jól
halad az intézménybõvítésre vo-
natkozó egyházmegyei terv is.

Mintegy 500 millió forint értékben
õsszel elkezdõdhet egy új szárny
építése és az óvoda felújítása.
Minderrõl dr. Székely János
szombathelyi megyés püspök tá-
jékoztatta Balaicz Zoltánt. A me-
gyés püspök részt vett a képvi-
selõ-testületi ülésen is, ahol arról
döntöttek, hogy 2019. július 1-jei
hatállyal a volt Pais-iskola épüle-
tének tulajdonjogát térítésmente-
sen átadják az egyházmegyé-
nek.

Ezzel a már ott mûködõ idõs-
otthon tovább bõvül. A következõ
években – 2026-ig – mintegy 5,6
milliárd forint ráfordítással felújí-
tást terveznek, és további szolgál-
tatásokat fognak nyújtani. A most
54 fõt fogadó bentlakásos idõsott-
hon további 50 fõvel bõvül, és
20-fõs hospice ellátást is biztosí-
tanak, a tervek szerint 2022-ben.
Új szolgáltatási elemként a házi
segítségnyújtást is elindítják majd.
Az egyház európai uniós, állami
és egyházi forrásokat is fel tud
használni a felújításhoz, de ehhez

saját tulajdonban kell lennie az
épületnek.

A város közbiztonsági helyzeté-
rõl is tárgyalt a közgyûlés. Balaicz
Zoltán úgy fogalmazott, Zalaeger-
szeg a legbiztonságosabb megye-
székhely. Csökkent a bûncselek-
mények száma, a testi sértések
száma 53-ról 45-re mérséklõdött,
a lopások száma 262-rõl 162-re
csökkent. Az elmúlt évben mind-
össze 7 lakásbetörés történt, és
rablás bûncselekményt nem is re-
gisztráltak. Gépkocsilopás pedig
három alkalommal fordult elõ. Ami
emelkedett, az az ittas jármûveze-
tõk száma, és ez veszélyes a köz-
úti közlekedésben.

A polgármester szólt arról,
hogy míg 1998-ban a zalaeger-
szegi 26 ezres háztartáshoz 16
ezer gépjármû tartozott, addig
2018-ben 33 ezer, és egyre több
családnak van kettõ vagy akár
három autó is a tulajdonában. 

Elhangzott: a családtámogatá-
si lehetõségek bõvülésének is kö-
szönhetõ, hogy ha lassú ütemben
is, de Zalaegerszegen nõtt a leg-
fiatalabb (0–3 év) korosztály lét-
száma. Míg 2014-ben 1828 gye-
rek volt ebben a korosztályban,
addig 2018-ban 1924-re emelke-
dett a számuk.

EGYHÁZI TULAJDONBA KERÜL
A VOLT PAIS-ISKOLÁRÓL IS DÖNTÉS SZÜLETETT
Az elmúlt héten megtartott közgyûlés legfontosabb döntéseirõl

számolt be Balaicz Zoltán polgármester. Sajtótájékoztatóján jelez-
te, a képviselõ-testületben korrekt, szakmai konzultáció folyt, és
a legfontosabb kérdésekben teljes volt az egyetértés, az ellenzéki
képviselõk részérõl is.

Ezzel a beruházással megváltottuk az elsõ jegyet a digitális
gazdaság és a jövõ felé, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterel-
nök a 45 milliárd forintos költséggel 265 hektáros területen épü-
lõ, európai szinten is egyedülálló, a hagyományos mellett az
elektromos és az önvezetõ gépjármûvek tesztelését, kutatás-fej-
lesztését lehetõvé tevõ zalaegerszegi jármûipari tesztpálya elsõ
ütemének ünnepélyes átadásán.

ELSÕ JEGY A DIGITÁLIS GAZDASÁG FELÉ
ÁTADTÁK A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA ÉPÍTÉSÉNEK ELSÕ ÜTEMÉT

Vigh László, Orbán Viktor, Balaicz Zoltán és Palkovics László

Orbán Viktor miniszterelnök a versenyképesség fontosságáról is szólt.



– AL –

Balaicz Zoltán polgármester azt
mondta, a jármûipari tesztpályá-
hoz kapcsolódóan ez az elsõ
olyan magánerõs beruházás,
amely már a magasan kvalifikált
munkaerõt szólítja meg. Mindez
arra mutat, hogy a jármûipari
tesztpálya újabb és újabb kutatás-
fejlesztési beruházásokat vonz
majd Zalaegerszegre, amelyek a
város gazdasági fejlõdésének mo-
torjai lesznek. A most átadott 180
férõhelyes munkáshotellel az ön-
kormányzat is hozzájárul mindeh-
hez. A polgármester jelezte, hogy
hamarosan indul az inkubátorház
újabb bõvítése, a duális szakkép-
zõ központ építése, továbbá el-
kezdõdik egy egymilliárdos fej-
lesztés a BGE zalaegerszegi gaz-
dálkodási karán, ahol felújítják az
oktatási épületet és egy SSC-köz-

pontot létesítenek. Ez utóbbi szin-
tén kapcsolódik a jármûipari teszt-
pályához, valamint a SmartField
Kutatóközponthoz. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos úgy véle-
kedett, hogy a 265 hektáron épülõ

jármûipari tesztpálya az élet min-
den területén áttörést hoz. Meg-
mozdult a magánszféra, ezt jelzi a
kutatóközpont létesítése is, ami
ráadásul egy zalaegerszegi cég

befektetése. Ezen tízhektáros te-
rület mellett van egy 65 hektáros
állami terület is, ami elõbb-utóbb
kevés lesz, mert olyan sokan ér-
deklõdnek a már teszteléseket
végzõ próbapálya iránt. 

Doszpoth Attila, a beruházó
Z-ONE Park Kft. ügyvezetõje  el-
mondta, hogy a kutatóközpont a
SmartField elnevezésû tízhektá-
ros terület elsõ létesítménye A
mintegy kétezer négyzetméteres
alapterületû épület két fõ részbõl,
a már elkészült mûhelyépületbõl
és egy csonka piramist formáló,
háromszintes épületbõl áll. Az
utóbbiban irodák és laboratóriu-
mok lesznek. Az épületegyüttes-
ben 135 fõ; kutatók, mérnökök,
technológusok, felsõfokú tanulmá-
nyaikat végzõ hallgatók fognak
dolgozni, az általuk bérelt helyisé-
gekben. Hangsúlyozta, hogy a pia-
ci igényekre létesülõ SmartField
Kutatóközponttal az a céljuk, hogy
fõ helyszíne legyen a Zalaeger-
szegen zajló autonóm közlekedés-
sel kapcsolatos kutatás-fejleszté-
seknek.

– A. L. –

A pénzügyminiszter azt mond-
ta, hogy a város gyorsan reagált a
kormány által kínált lehetõségek-

re, így valóban a program elsõ
fecskéje a Zalaegerszegen létesí-
tett munkáshotel. Jelezte továbbá,
hogy Zala az ország hetedik leg-
fejlettebb megyéje, ahol az egy fõ-
re esõ bruttó hazai termék 33 szá-
zalékkal nõtt az elmúlt nyolc év-
ben. Ebben szerepet játszik, hogy
ezen idõ alatt 3 százalékra csök-
kent a munkanélküliségi ráta a
megyeszékhelyen. Aki munkát
akar, az talál is a városban, emel-
lett szállást a korszerû munkásho-
telben. Kiemelte, a munkaerõ-mo-
bilitásra csak átmeneti megoldás
lehet munkásszállók építése, mert
a kormánynak nem célja az ország
azon részeinek elnéptelenítése,
ahol kevesebb a munkalehetõség.

Ellenben segíteni kívánnak azok-
nak a vállalkozásoknak, amelyek-
nek munkaerõre van szükségük.

Az országos foglalkoztatási
adatokra rátérve elmondta: a

2010-es csaknem 12 százalékos
munkanélküliségi ráta mára 3,6
százalékra csökkent. Az állásban
lévõk száma 820 ezerrel emelke-
dett, melybõl 700 ezer fõ a magán-
szférában helyezkedett el. 

Varga Mihály hangsúlyozta:
mindehhez a gazdaság általános
helyzete adja a hátteret. Tavaly a
szezonális hatásokkal kiigazított
adatok szerint 5 százalékos volt a
gazdasági növekedés, háromszo-
rosa az uniós átlagnak. Idén 4
százalék körüli növekedéssel szá-
molnak. 

Balaicz Zoltán polgármester ki-
emelte, hogy a jelentõs beruházá-
soknak köszönhetõen 2015-tõl
mintegy 4 ezer új munkahely jött
létre a városban. A helyi gazdaság
munkaerõigénye azonban nem
csökkent, melynek egyik megoldá-

saként fogtak bele a volt munkás-
szálló, illetve kollégium átalakítá-
sába. A beruházáshoz 360 millió
forint állami támogatást kaptak,
amit az önkormányzat 240 millió
forinttal egészített ki. A város cé-
ge, a LÉSZ Kft. fogja mûködtetni a
180 férõhelyes, korszerû szállót,
amit szinte teljes egészében a
Flex vesz igénybe. A szakképzett
munkaerõ biztosítása érdekében
egymilliárd forintos felsõoktatási
fejlesztés indul, és 600 millió fo-
rintból a duális szakképzõ központ
építése is megkezdõdik hamaro-
san, jelezte a polgármester.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ többek között azt hangsú-
lyozta, hogy a kormány eredmé-
nyes, külföldön is elismert gazda-
ságpolitikájának köszönhetõen fej-
lesztések valósulhatnak meg Zala-
egerszegen. Ezek között említette
a 45 milliárd forintos költséggel
épülõ tesztpályát és a hozzá kap-
csolódó M76-os gyorsforgalmi
utat, ami szintén lehetõséget ad
majd az önvezetõ és elektromos
jármûvek tesztelésekre.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott a kormányhivatal és a város
együttmûködését emelte ki, ami a
munkáshotel létesítésében is
megnyilvánult. Mint mondta, a pá-
lyázat precíz elõkészítésének
eredményeként Zalaegerszeg a
második legnagyobb értékû beru-
házást valósíthatta meg az or-
szágban.
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FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
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Az Egerszeg

Fesztivál keretében

megrendezik

a XIX. Zalaegerszegi

Fúvószenekari

Találkozót, melynek

helyszíne a Dísz tér.

10.30-TÓL FELVONULÁS AZ ADY MOZITÓL,
KONCERTEK 11 ÓRÁTÓL A DÍSZ TÉREN.

Mint fogalmazott, az MSZP-
Párbeszéd közös listáján szerep-
lõk azt szeretnék, ha a progresszív
erõk kerülnének többségbe.

A közös kihívásokra közös
megoldásokat kell keresni, ilyen
a migráció kérdése is. Súlyos
problémák vannak Európában és
Magyarországon is, egyre keve-
sebbeknek jut egyre több. Ezt
meg kell állítani. Dr. Tóth Berta-
lan kifejtette: szociális Európát

kell létrehozni, közös szabályok-
kal.  

A Fidesz lassan kisodródik az
Európai Néppártból és Európából
is – fogalmazott. A feladatok kö-
zött említette, hogy legyen európai
minimálbér, közös családi pótlék,
közös minimál nyugdíj. Sok feladat
van, amit el kell végezni, ezért azt
kéri, támogassák az európai parla-
menti választáskor a progresszív
erõket.

A progresszív pártcsaládok tudják-e tovább építeni a szociális
Európát, hogy az európai polgárokról szóljon a jövõ, vagy több-
ségbe kerülnek a szélsõjobbos, populista erõk – fogalmazott zala-
egerszegi sajtótájékoztatóján dr. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke,
parlamenti frakcióvezetõje.

MSZP: AZ EP-VÁLASZTÁSRÓL

A részletekrõl a párt országjáró
körútja keretében Demeter Márta
és Keresztes László Lóránt társel-
nökök, valamint Hohn Krisztina or-
szággyûlési képviselõ tartott sajtó-
tájékoztatót Zalaegerszegen. Ke-
resztes László Lóránt kiemelten
beszélt a közösségi közlekedés
problémáiról. Mint fogalmazott: az
autóbusz-társaság jármûparkja
nagyon leromlott állapotú, emellett
az egész közösségi közlekedésre
ráférne az átszervezés. Mindeköz-
ben a kormány piacnyitásban gon-
dolkodik, de erre nincsenek felké-
szülve a magyar vállalatok; a ha-
zai szereplõk nem tudnak majd
ezeken a tendereken sikeresen
szerepelni. A párt szerint a magán-
tõke helyett fontosabb lenne or-
szágos szinten újraszervezni mind
a helyi, mind a helyközi közleke-
dést. Többek között közlekedési
szövetségek létrehozásával; ki-
emelt szerepet adva az önkor-
mányzatoknak. Utóbbiak ugyanis
nem kapnak kellõ állami támoga-
tást a helyi közlekedési feladatok

kötelezõ ellátására. Ezenkívül or-
szágos integrált ütemes menet-
rendre és egységes tarifarend-
szerre lenne szükség – fogalma-
zott a társelnök.

Demeter Márta hozzátette: a
közlekedési vállalatoknál is óriási
probléma a munkaerõhiány. Az ala-
csonyan tartott bérek miatt sokan
váltak pályaelhagyóvá, vagy költöz-
tek külföldre. Az LMP szerint a má-
jus 26-i EP-választás egyik tétje az
is, hogy lesznek-e Magyarországon
európai bérek. A párt arra törekszik
az Európai Parlamentbe jutása
után, hogy közelítse a hazai mini-
málbéreket az EU-s szinthez.

A sajtótájékoztatón az ország
úthálózatának problémáiról is
szólt. Hohn Krisztina, mint volt kis-
települési polgármester, a zsákfal-
vak egyre nehezedõ mindennap-
jaira hívta fel a figyelmet. A közle-
kedés szervezetlensége miatt már
buszok is alig járnak be egy-egy
településre, a rossz utak miatt pe-
dig sok helyen akadozik a szemét-
szállítás is.

Összeomlás szélén állnak az ország legfontosabb közszolgál-
tatásai. A Lehet Más a Politika (LMP) szerint a közösségi közleke-
dés, az úthálózat, a vízszolgáltatás, az egészségügy és az okta-
tás is nagyon rossz állapotban van.

LMP: KÖZLEKEDÉSI HELYZET

KORSZERÛ MUNKÁSHOTELT ADTAK ÁT
A MUNKAERÕ-MOBILITÁST SEGÍTHETI

Ma már a munkaerõhiány okoz gondot a foglalkoztatásban,
ezért a kormány négy nagyobb területen kívánja feltárni a tartalé-
kokat, fogalmazott Varga Mihály a 600 millió forintos költséggel
az országban elsõként megépült munkáshotel átadásán Zala-
egerszegen. 

Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke, Vigh László, Varga Mihály, Balaicz Zoltán, dr. Sifter

Rózsa és Bodó Sándor államtitkár

SMARTFIELD KUTATÓKÖZPONT LÉTESÜL
A JÁRMÛIPARI FEJLESZTÉSEKNEK AD HELYET

Kutatóknak, mérnököknek, egyetemi hallgatóknak ad helyet a
jármûipari tesztpálya szomszédságában, a Z-ONE Kft. beruházá-
sában épülõ SmartField Kutatóközpont. A 700 millió forintos fej-
lesztést sajtóbejárás keretében mutatták be.

Doszpoth Attila, Balaicz Zoltán és Vigh László
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Balaicz Zoltán polgármester
az átadási ünnepségen elmond-
ta, részben önkormányzati és
részben tankerületi másfél millió
forintos támogatásból készült el a
parkoló, valamint a sziklakert,
mely utóbbi a környezeti nevelést
is szolgálta. Az önkormányzat
bár nem fenntartó, de egyáltalán
nem mindegy számára, hogy mi-
lyen a kapcsolata a helyi oktatási

intézményekkel. A Béke ligeti is-
kola kezdeményezése mellé is
ezért álltak szívesen. Megjegyez-
te, hogy a Dózsa, a Petõfi és
Liszt általános iskolák felújításá-
ra kiírt közbeszerzési eljárás
most zárul le, így a munka hama-
rosan megkezdõdhet. Reményei
szerint, mindhárom intézmény
energetikai korszerûsítése meg-
valósulhat õszig a TOP-
programból, mintegy egymilliárd
forint értékben.

Herold József, a Béke Ligeti
Általános Iskola igazgatója kö-
szönetét fejezte ki önkormányzat-
nak és tankerületnek a támogatá-
sért, és a Városgazdálkodási Kft.-
nek a szakmai segítségnyújtá-
sért. Mint mondta, régi vágyuk
vált valóra a parkoló kialakításá-

val, valamint az iskola elõkertjé-
nek rendbetételével. Fontosnak
érezték, hogy ezt egy kisebb ren-
dezvény keretében megünnepel-
jék, melyre a gyerekek mûsorral
készültek.

Az intézmény nemcsak általá-
nos, de készségfejlesztõ iskola-
ként és szakiskolaként is mûködik,
az utóbbi nõi szabó, textiltermék-
összeállító valamint parkgondozó
szakokkal. A sziklakertet a park-
gondozó képzésben részt vevõ
diákok alakították ki. Szakkörön
készítettek gomba-alakzatokat,
amit szintén kihelyeztek a fák tö-
vébe. A 160 gyereket nevelõ, okta-
tó intézmény a sajátos nevelési
igényû gyerekek fejlesztését a vá-
ros és a környék iskoláiban is el-
látja, ami 440 fõt érint. 

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2019. május 21.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA MIKES KELEMEN UTCAI TAGÓVODA

2 FÕ ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDÕTARTAMA:
határozott idejû 2020. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:  teljes munkaidõ. 

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen utca 2/a. 

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETÕI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• fõiskola, óvodapedagógia, 
• büntetlen elõélet.

ELVÁRT KOMPETENCIÁK: 
• gyermekszeretet, 
• türelem, 
• tolerancia, 
• kommunikációs készség, 
• folyamatos önképzés igénye, 

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi

erkölcsi bizonyítvány.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕSÉGÉNEK IDÕPONTJA:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 26. napjától tölthetõ be. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. JÚNIUS 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-
30/991-4058-as telefonszámon.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésé-
vel (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lõ azonosító számot: I/08-149/2019., valamint a munkakör megnevezését: 2 fõ óvodapedagógus.  

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikertelen pályázat esetén felbélyegzett válaszborítékban
visszaküldjük a pályázati anyagot. 

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. JÚNIUS 21. 

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE, IDEJE: 
• ZalaEgerszeG újság
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja
• intézmény honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

KIVÁLÓ A VÍZMINÕSÉG
A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek ki-

jelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti
tófürdõ.

A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló. 
A fürdési idény: 2019. június 15. napjától 2019. szeptember 1. napjáig tart.

A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk
a www.antsz.hu oldalon találhatók.

Tájékoztatásul közöljük, hogy  a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a
Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.). 

Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.

A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:

ZALAEGERSZEG MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg
településszerkezeti tervét, valamint helyi építési szabályza-
tát (ZÉSZ) módosítani kívánja az alábbiakban:
– Zalaegerszeg, Alsóerdõ, 24508/1 hrsz-ú ingatlant

tartalmazó tömb területére, 
– Zalaegerszeg, Kert utca–Könyök utca által határolt

tömb területére, valamint 
– a helyi építési szabályzat hátsókerttel kapcsolatos

szabályozására vonatkozóan.
A ZÉSZ-módosítást a településfejlesztési koncepció-

ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökrõl, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.)
kormányrendelet 32. § (6) és (6a) alapján tárgyalásos,
illetve állami fõépítészi eljárás keretében kívánjuk egyez-
tetni. A településrendezési eszköz elkészült munkaközi tá-
jékoztatója a www.zalaegerszeg.hu honlap Hirdetmények,
pályázatok rovatában érhetõ el.

A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének partnerségi egyeztetés részle-
tes szabályairól szóló 43/2017. (XII. 18.) önkormányzati

rendelete alapján a településrendezési eszköz módosítá-
sáról – társadalmi bevonás keretében – a partnerségi
egyeztetésben részt vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!
Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközei

módosításának véleményezési dokumentációja elkészült,
mellyel kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.

A LAKOSSÁGI FÓRUM IDÕPONTJA:
2019. május 24. péntek 17.00 óra

A LAKOSSÁGI FÓRUM HELYSZÍNE:
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
(Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. 3-as elõadó)

Zalaegerszeg településrendezési eszközeinek
módosításával kapcsolatban partnerségi egyeztetés
keretében 2019. június 1-ig – névvel és címmel ellátott –
javaslatot, észrevételt tehetnek papír alapon (Zalaegerszeg
MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth L. u. 17–19.) vagy a partnerseg@ph.zala-
egerszeg.hu e-mail-címre. 

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, fordul-
janak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fõépítészi Osztá-
lyához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 413. iroda,
tel.: 92/502-134).

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRÓL ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRÓL

ELISMERÉSEK
A közigazgatásban végzett

kiemelkedõ szakmai munkája
elismeréseként Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Kiss Norbertnek,
az önkormányzati osztály köz-
területi felügyelõjének címzetes
fõmunkatársi címet adományo-
zott.

Kustányné László Noémi-
nek, a fõépítészeti osztály vá-
rosrendezési szakreferensének
szakmai tanácsadó, dr. Szente
Klaudiának, az önkormányzati
osztály jogi szakreferensének
címzetes vezetõ-fõtanácsos, dr.
Tóth Gángó Gabriellának, a

mûszaki osztály helyettes veze-
tõjének szakmai fõtanácsadó,
Török Andrásnak, a humán-

igazgatási osztály sportügyi
szakreferensének szakmai fõta-
nácsadó címet adományozott.

SZIKLAKERT ÉS PARKOLÓ
A BÉKE LIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Béke Ligeti Általános Iskola megújított parkja jól árulkodik
arról, hogy az intézményben parkgondozó képzés is zajlik. A diá-
kok keze munkáját dicséri a virágokkal díszített sziklakert is. Az
iskolában egy terület rendezésével a parkolási lehetõséget is bõ-
vítették. 

Dékány Endre önkormányzati képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester,
Molnár Katalin, a zalaegerszegi tankerület gazdasági

igazgatóhelyettese és Herold József.

Fotó: Seres
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BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáz-

tatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményéit:

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 190605.”

A helyiségekre maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ. 
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék!
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskeze-
lõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell el-
juttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.

A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánla-
tokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legma-
gasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.

Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vo-

natkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolatot.

Pályázatok beadási határideje: 2019. június 4. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2019. június 5. (szerda) 11.00 óra
Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója

8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2019. június 6-tól

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú
számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtá-
sára meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Cím (Zalaegerszeg)
Helyrajzi

szám
Meg-

nevezés
Alap-
terület

Alapár
Fizetendõ

óvadék

Fizetendõ
pályázati 
biztosíték 

(havi bruttó 
bérleti díj)

Gasparich u. 26/a alatti
1. sz.

5033/3/A/1 garázs 16,5 m2 550 Ft+áfa/m2/hó 23.050 Ft 11.525 Ft

Kispest u. 3.
(csökkentett induló áron)

4983/21/A/94 raktár 85 m2 250 Ft+áfa/m2/hó 53.976 Ft 26.988 Ft

Kispest u. 14.
(csökkentett induló áron)

4983/21/A/137 raktár 39 m2 250 Ft+áfa/m2/hó 24.766 Ft 12.383 Ft

Landorhegyi u. 30. fsz.
(csökkentett induló áron)

4983/28/A/1 iroda/mûhely 20 m2 700 Ft+áfa/m2/hó 35.560 Ft 17.780 Ft

Kossuth u. 36–38.
(csökkentett induló áron)

2242/A/1 raktár 43 m2 350 Ft+áfa/m2/hó 38.228 Ft 19.114 Ft

KONYHAI KISEGÍTÕT,
KISEGÍTÕT-TAKARÍTÓT KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.) 
FELVÉTELT HIRDET 1 FÕ KONYHAI KISEGÍTÕ MUNKAKÖRBE,

KÉTMÛSZAKOS MUNKARENDBE.

Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Otthona intézményvezetõjénél, Bálintné Szalai Anikónál lehet a
92/317-683, illetve a 30/601-3311 telefonszámon, az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen
vagy személyesen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.) 
FELVÉTELT HIRDET 1 FÕ KISEGÍTÕ-TAKARÍTÓ MUNKAKÖRBE,

KÉTMÛSZAKOS MUNKARENDBE.

Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Otthona intézményvezetõjénél Bálintné Szalai Anikónál lehet a
92/317-683, illetve a 30/601-3311 telefonszámon, az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen
vagy személyesen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakás megtekinthetõ: 2019. május 22-én 9.00 órától a helyszínen. A lakással kapcsolatban információ
kérhetõ a LÉSZ Kft-tõl telefonon a 92/312-730-as számon. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. MÁJUS 28. (KEDD)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továb-

biakban: Lr.) 10. § (3) bekezdése alapján, mert 
a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 

aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz 128.250 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,

b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2019.
évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének
negyvenszeresét (2019. évben a 1.140.000 Ft-ot).

2) Pályázhat olyan személy is, aki szociálisan rászoruló személynek minõsül, de az Lr. 5. § (5)
bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemé-

lyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt
levonások összege.)

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tar-
tózkodási hellyel rendelkezik. 

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

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatko-

zott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon meg-

tévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

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

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság az alábbi szempontokat együttesen mérlegeli a bérlõkije-
lölés során:

a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek
számát,

b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó jö-
vedelem,

c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet, 
d) jelenlegi lakhatási körülmények.

– A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legalább
egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltatások
számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje legalább egy, de legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mér-

téke azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos

külön
szolgáltatások

számított
költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Platán sor 38.

II/2. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

772 24.704 14.400 39.104

ÁPOLÓT/GONDOZÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA (ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.)

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE 2 FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ MUNKAKÖRBE. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSM-rendelet 3. sz. melléklete szerint;

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával az intézményben
lehet személyesen vagy az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen. 

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény vezetõjétõl Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-
683, illetve a 30/601-3311-es telefonszámon vagy személyesen.

EGERESZEG-KÁRTYA ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés

érdekében elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is igényelhetõ az Egerszeg-kártya. 

Egy ügyfélkapun belül akár több kérelem (családtag, barát, ismerõs) is benyújtható. 

Elérési útvonal: www.zalaegerszeg.hu → On-line Egerszeg Kártya igénylés ikon →
ügyfélkapu bejelentkezés

Kizárólag új, 3 évre szóló kártya igényelhetõ, melynek egyszeri elõállítási költsége 2000 Ft. 

Az Egerszeg-kártyát érintõ kedvezmények változatlanok.  

Az elkészült Egerszeg-kártyát a személyes átvétel mellett postai úton is kérheti a kérelmezõ.
Utóbbi sima levélként érkezik a megadott címre. 

A nyári, nagyszámú igény lés miatt az ügyfélkapu használatát ajánljuk a lakosságnak, ezzel is csök-
kentve a várakozási idõt, gyorsabbá és kényelmessebbé téve az ügyintézést. 

További információ:
www.zalaegerszeg.hu



– pP –

Az „Elõdeink nyomában” címû
sétán Béres Katalin történész, a
Göcseji Múzeum fõmuzeológusa
kalauzolta a résztvevõket. Érdeklõ-
désünkre elárulta: nem a kronoló-
giához, hanem a temetõ fõbb útvo-
nalaihoz igazította a bejárást. Ez-

úttal nemcsak a város egykori ve-
zetõi, hírességei kerültek szóba,
hanem olyan – ma már kevéssé is-
mert – figurák is, akik annak idején
sokat tettek a városért, netán érde-
kes életet éltek, vagy valamilyen
izgalmas sztori kapcsolódik hozzá-
juk.

A történész a Göcseji úti temetõ
létrejöttérõl is szólt. Mint mondta,
1920-ban szentelte fel Pehm
(Mindszenty) József plébános. Ek-
kor sok sír került át ide a mai
strand területérõl, hiszen korábban
az volt a város temetõje, ám a 20.
század elejére már kicsinek bizo-

nyult. Szóba is került egy új temetõ
kialakítása, de az I. világháború
közbeszólt, ezért évekig húzódott
a temetõügy. Végül 1920-ban nyílt
meg a mostani Göcseji úti temetõ,
a strand területén álló sírkert pedig
1922-ben zárt be végleg. Számos
család döntött akkor úgy, hogy
szerettei nyughelyét az új temetõ-

be költözteti. Így a Göcseji úti te-
metõ legrégibb síremlékei között
19. századiakat is találunk.

A régi sírfeliratokból az is jól kiol-
vasható, hogy a várost még a két
világháború között is fõleg iparosok
lakták, rajtuk kívül pedig hivatalno-
kok éltek itt. Persze azért az orvo-
sok, ügyvédek, kereskedõk, taná-
rok és mûvészek sem hiányoztak a
közéletbõl. A séta során jó pár név
és érdekes történet szóba került. A
résztvevõk meglátogatták többek
között Árvay Sándor '48-as honvéd
sírját, akinek naplójából sok min-
den feltárul az 1848-as zalai és za-

laegerszegi eseményekbõl. Szóba
került a Fangler kereskedõcsalád,
akiknek egyik tagja 1942-ben
Pehm Józseffel került konfliktusba.
Az apátplébános ugyanis az egyik
reggeli misérõl rendõrökkel vezet-
tette ki Fangler Ferencnét, mert az
a férfiaknak fenntartott helyre ült le
a templomban. Pehm visszaemlé-
kezéseibõl tudható, hogy õ maga is
sajnálta az esetet, hiszen jóban volt
a családdal, de mivel szigorú és ko-
nok ember volt – aki sosem tett ki-
vételt –, tartotta magát a szabályok-
hoz. Az ügyre végül mindenki fáty-
lat borított.

A várostörténeti túra résztvevõi
többek között Schlemmer József
röntgenorvos, Morandini Tamás
építész, Németh Gábor kályhás-
mester (Németh János keramikus-
mûvész nagyapja) sírját is megte-
kintették. De nem maradhatott ki a

sorból Botffy Lajos, a „takarékos
polgármester”, Boldogfai Farkas
Sándor szobrászmûvész és Bor-
bély György lapszerkesztõ, fõgim-
náziumi tanár nyughelye sem.
Utóbbi nemcsak az általa alapított
és szerkesztett Magyar Pajzs új-
ságról, valamint a Csány-szobor
felállításának kezdeményezésérõl
nevezetes, hanem arról is, hogy
aktív sportember és túrázó volt. A
párizsi világkiállításra például egy
velocipéddel tekert le. De a Balkánt
is bejárta két keréken. Szinte nem
volt olyan egyesület és civil kezde-
ményezés a városban, melyhez ne
csatlakozott volna. Õ, illetve csa-
ládtagjai voltak az egyetlen unitá-
rius vallásúak Zalaegerszegen.

Béres Katalin néhány 20. szá-
zad végérõl, sõt kétezres évek ele-
jérõl származó sírhoz is elkalauzol-
ta a közönséget. Így többek között
Dandi Kis Károly prímásról, Öve-
ges József professzorról, Vajda Jó-
zsef népdalgyûjtõrõl, Ruszt József
színházalapító, rendezõrõl és
Kustos Lajos volt tanácselnökrõl is
megemlékeztek egy-egy izgalmas
és a város múltja szempontjából is
értékes történettel. 
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BEJELENTKEZÉS:

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

Meghívó
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET ESEDÉKES

ÖSSZEJÖVETELÉT

2019. MÁJUS 29-ÉN (SZERDA) 16 ÓRA 30 PERCKOR TARTJUK

AZ ÁNTSZ
I. EMELETI KÖNYVTÁRTERMÉBEN.

(ZALAEGERSZEG, GÖCSEJI ÚT 24. SZÁM ALATT) 

Témák:
1. Modern véralvadásgátló kezelés a mindennapokban. 

Elõadó: dr. Kenéz András kardiológus fõorvos 
2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése. 

Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat, hozzátartozóikat
és kedves vendégeinket.

– pánczélPetra –

Ilyenkor aztán általában rájö-
vünk, hogy egy mesebeli történet-
be rejtett, filozófiai értekezés
szem- és fültanúi voltunk. Leg-
utóbb épp a Griff Bábszínház fel-
nõtteknek szóló bábelõadás-soro-
zatán, ahol a Mesebolt Bábszín-
ház és a Kõszegi Várszínház
koprodukciós elõadását láthatták
a nézõk. A Kicsibácsi és Kicsinéni
(meg az Imikém) címû bábjáték
Dániel András azonos címû köny-
vébõl született, Szenteczki Zita
rendezésében.

Szóval mindenki flúgos, meg
mindenki nagyon kicsi. Ebbõl azért
már ki lehet hozni valamit; mond-
juk egy icipici család életének, ici-
pici epizódjait. Mert, ahogy az ele-
jén említettük, nincs lineáris cse-
lekmény, csak felvillantott életké-
pek a „dióvilágból”. Bizony, hogy
dió, hiszen fõhõseink, vagyis
Kicsibácsi (Kovács Bálint) és

Kicsinéni (Dénes Emõke), na meg
Imikém, a felhúzható bádognyúl
(aki madár módjára egy kalitkában
lakik) egy dióban élnek. A diót meg
ide-oda viszi, dobálja a szél. Kint
és bent, változás és állandóság,
közel és távol (hiszen minden csak
nézõpont kérdése). A konkrét tör-
ténet helyett ezek az ellentétpárok
adják a mese gerincét és dinami-
káját.

Mert ha kint a szél változó irá-
nyú is, a dión belül rend van
(majdnem polgári háztartás). Egy-
más után zajló hétköznapok, ahol
a szereplõk teszik a dolgukat.
Kicsinéni vásárol, Kicsibácsi ol-
vas, vagy futni megy, de foglalkoz-
nak Imikémmel is, akit mindig ki-
vesznek a kalitkából. Többször fel-
tûnik Ferikém, az álruhás rabló is,
aki – mivel Kicsibácsiék mindig fel-
ismerik – rendre el is áll a bûncse-
lekménytõl. A dióvilágban nem túl
nagy a pörgés, és látszólag hét-
köznapi módon csordogál az élet,

azért valamitõl mégis más ez, mint
a mi világunk. Itt jön a már említett
– jó értelemben vett – flúgosság.

Vagyis mindenki jól elvan a maga
kis világában, ha úgy tetszik, a sa-
ját bolygóján. Viszont ez nem affé-
le antiszociális elvonulást jelent,
sõt! Nagyon is egymásra hangolt,
szeretetteljes világ(ok) ezek. Ami-
ben – ahogy Imikém ki is mondja –
mindegy, hogy valaki nyúl-e vagy
madár, ha szeretik. S ezt erõsíti
meg Kicsinéni is, aki azt mondja a

bádognyúlnak: mi mindig hallunk
téged, ha a fülünkkel éppen nem
is, akkor a szívünkkel biztosan. 

Mintha a diólétbõl hiányozna a
stressz, a fúrás, az intrika. Még ak-
kor is, ha a boltos mindig szomorú,
a nyulat piszkálja egy engesztel-
hetetlen kislány, a Piaci Sárkány
munkanélküli, a villanykörte meg
néha kiég. De valami szeretettel-
jes megoldás ezekre is akad eb-
ben a végtelen és játékos fantázia-
világban. Különös univerzum ez,

melynek tagjai ráérnek egymással
és magukkal foglalkozni (amit egy
21. századi embernek – sõt már
gyereknek sem – nagyon illik). El-
mélázni, csillagos eget bámulni,
vagy éppen egy másik Holdat fel-
találni. Kicsibácsi a zseblétráján
fel is mászik a Holdjára, hogy on-
nan szemlélje a világot, s a távoli,
parányi diót. Imikém meg a kút vi-

zében feltûnõ tükörképe fölött me-
reng (mint egy másik létezés bá-
dognyula felett, aki épp õt nézi).
Õrület? Nem. Csak elszoktunk a
gyermeki fantáziálástól és az el-
vont értekezésektõl.

Hol vagyunk, hol a helyünk, mi
az a perspektíva, ahonnan a dol-
gokat (a saját, vagy mások univer-
zumát) szemléljük, és hogyan ma-
radjon valamiféle nyugodt állandó-
ság és önzetlen szeretet az éle-
tünkben, ha állandóan sodor a
szél? Ezek a filozofikus kérdések
merülnek fel az elõadás során, s
egészülnek ki némi ironikus hu-
morral. Például mikor Kicsibácsi a
szórakoztató szavak (körömcipõ,
öregdiák, tûzivízhálózat, huszár-
bajusz, cicanadrág) könyvét olvas-
sa; majd szépen bele is alszik a
nagy nevetgélésbe.

Dráma nincs a történetben,
csak diónyi életképek, egy nagyon
is teljes, mondhatni „tápláló” világ-
képpel. Mindehhez Bartal Kis Rita
(a Griff Bábszínház mûvészeti ve-
zetõje) kreált ötletes bábokat és
látványos (izgõ-mozgó, nyitható-
csukható, világító-elsötétülõ) dísz-
letet. A mese dinamikáját pedig
nagyon szépen követi a két sze-
replõ ritmusos, összehangolt játé-
ka. Akár narrátorként, akár a Kicsi-
család, vagy a dióvilág valamely
szereplõjeként nyilvánulnak meg.

Diót pedig ezután mindig na-
gyon óvatosan vegyünk a kezünk-
be és gyengéden törjük meg. Ki
tudja; hátha egy másik világ lakik
benne.

ÉLETKÉPEK A DIÓVILÁGBÓL
KICSIBÁCSIÉK FILOZÓFIAI MESÉJE A GRIFFBEN

Vannak olyan mesék, melyeknek nincs konkrét története sem
végsõ nagy tanulsága, és mintha a szereplõk is egy kicsit flúgo-
sak lennének (persze szerethetõ módon). Még talán azt a kérdést
is feltesszük utólag, hogy vajon mi végre volt ez az egész?

AMIRÕL A SÍROK MESÉLNEK
VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA A TEMETÕBEN

A város napja alkalmából helytörténeti sétára várta az érdeklõ-
dõket a Göcseji úti temetõbe a Tourinform-iroda. A helyszín elsõ-
re talán meglepõ, ám a régi sírok megannyi érdekességet rejte-
nek a város múltjával kapcsolatban.

KÖTETBEMUTATÓ
Túl közel címmel jelent meg D.

Bencze Erzsébet legújabb verses-
kötete. A könyvet – mely a Pan-
non Írók Társasága kiadásában
látott napvilágot – a közelmúltban
mutatták be a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtárban.

A szerzõt a kiadó részérõl dr.
Gyimesi Endre, a társaság elnöke
köszöntötte, kiemelve: D. Bencze
Erzsébet a város egy különös, ezer
fokon égõ személyisége, akit tán-
cosként, énektanárként, a fiúkórus
volt vezetõjeként, valamint üveg-
festõként és költõként is sokan is-
mernek és szeretnek a városban.

A kötetet Szemes Béla és
Turbuly Lilla kritikusok mutatták
be, akik beszélgettek is közben a
szerzõvel.

– pet –

A Tánczos György festõmû-
vész-tanár által vezetett, felnõttek-
nek szóló, amatõr mûvészeti klub
az Ady-iskolában mûködik. A ta-
gok heti egy alkalommal gyûlnek
össze, hogy fejlesszék rajztehet-
ségüket, elmélyítsék képzõmûvé-
szeti tudásukat. Amit aztán sza-
badidejükben is kamatoztatnak.

A mostani tárlaton a mûhely ak-
tuális tagjai – Balatoni József,
Horváthné Marancsics Gyöngyi,
Korbuly Ágnes, dr. Nagy Edit,
Nagyné Fitos Ilona, Pete Szilvia,
Tóthné Sutus Márta, Tóth Erzsébet
és Zalatnainé Lukácsffy Zsuzsan-
na – mutatkoztak be néhány új al-
kotással. Mint azt Tánczos György

a kiállításmegnyitón elmondta: a
mûhely résztvevõi az élet különféle
területeirõl érkeztek. Voltak, akik
valamilyen szinten korábban is
foglalkoztak rajzzal, vagy más mû-
vészeti ággal, ám teljesen kezdõk
is csatlakoztak a csapathoz. A kiál-
lítók sokféle stílusban és techniká-
val dolgoznak. Igyekeznek min-
denkinél megtalálni, hogy melyik
mûfaj áll hozzá a legközelebb.
Van, aki akvarellben, van, aki grafi-
kában bizonyul jobbnak.

A klub vezetõje azt is elárulta: a
mûhely idén tízesztendõs. Ebbõl
az alkalomból õsszel egy nagyobb
születésnapi kiállítást is terveznek
a Móricz-galériába, ahová min-
denkit meghívnak, aki valaha tagja
volt a mûvészeti körnek.

NYITOTT GALÉRIA
AZ ADYBAN

Évértékelõ kamarakiállításon mutatták be az Ady-iskola aulájá-
ban az elmúlt egy esztendõ alkotásait a Nyitott Galéria Képzõmû-
vészeti Mûhely tagjai.



Egy szakmai és két, a nagy
közönség számára nyilvános
nappal zajlott Gébárton a faze-
kas-keramikus találkozó és
fesztivál. Zalaegerszeg város
XVI. alkalommal adott otthont a
rendezvénynek.

– b. k. –

Az ország egész területérõl és
Szlovéniából 40 fazekas, kerami-
kus lakta be a Gébárti-szabadidõ-
parkot. Gyönyörû alkotásaik a
szakma különbözõ ágait, techni-
káit mutatták be a közönségnek.
Mint Skrabut Éva, a programot
rendezõ Zala Megyei Népmûvé-
szeti Egyesület vezetõje elmond-
ta, a kiállítók közül sokan éppen
Zalaegerszegen szerezték meg
kézmûves mesterségbeli tudásu-
kat. Innen „nevelõdtek ki”, például
OKJ-s képzés keretében, és ilyen-
kor visszatérnek az „anyaintéz-
ményhez”.

Hozzátette még: nem a zala-
egerszegi fazekasfesztivál az
egyetlen, mert Debrecen városa is
rendez ilyent, de ott inkább a nem-
zetköziségen van a hangsúly, te-
hát a magyar mesterek számára a
zalai a legnagyobb volumenû kö-
zös rendezvény. Mindennek a tör-
ténete Németh János Kossuth-dí-
jas keramikusmûvész, civilek és a
Göcseji Falumúzeum kezdemé-
nyezésének köszönhetõ, melyhez
késõbb csatlakozott, majd 3 éve
önálló szervezõje lett a fent emlí-
tett népmûvészeti egyesület. A
helyszín is így tevõdött át a skan-
zenbõl Gébártra, ahol immár ki-
egészítõ programokat kínálva a
Kézmûvesek Háza is társult az

eseményhez. Így szakmai elõadá-
soknak és kiállításnak adott ott-
hont idén is.

Az elõadók között volt Bánföldi
Ferenc, aki Kecskemét közelébõl
érkezett a találkozóra, és saját
maga által kifejlesztett szódamá-
zas kerámiakészítés technikájáról
tartott ismertetõt. 

– Szeretek mindig a határon
mozogni. A szódakerámia készíté-
sének van egy irányított része, de
a készítési technika miatt van
esetlegesség is a dologban –
mondta Bánföldi Ferenc. – A kerá-
miázásban rengeteg lehetõség
van, szinte egy élet is kevés az
egészet kitapasztalni. A víz, a hõ,
a levegõ is beleszól a végered-

ménybe, és én is teszek hozzá va-
lamennyit. Már gyerekkoromban
elvarázsolt, hogy mit lehet kihozni
az agyagból. Zalaegerszegen
most vagyok elõször, és nagyon
tetszik a rendezvény, a vendéglá-
tás, a helyszín és a társprogra-
mok, melyek nagyon kellemes
„háttérzajt” adnak egész nap.

A hivatalos megnyitón Balaicz
Zoltán polgármester egy, a jövõre
nézve biztató hírt is közölt. A
fazekastalálkozó megrendezése
ugyanis bizonytalan pályázati for-
ráshoz kötött volt eddig. A biztos
folytatás érdekében az önkor-
mányzat a következõ évre na-
gyobb támogatást kíván adni e
célra.

6 Krónika

– pP –

Törekvés van, de még sok a
tennivaló – hangzott el a fent meg-
fogalmazott kérdéssel kapcsolat-
ban a tömör válasz a Magyar Nép-
mûvelõk Egyesületének XXXVI.
vándorgyûlésén. A háromnapos
országos szakmai találkozónak
idén Zalaegerszeg adott otthont. A
bevezetõ gondolatokat pedig Bor-
dás István, a Magyar Népmûvelõk
Egyesületének elnöke vetette fel a
Keresztury VMK-ban rendezett
szerdai konferencia nyitányaként.

Az elnök a rendezvényt meg-
elõzõen lapunk érdeklõdésére el-
mondta: az egyesület vándorgyû-
lésének célja minden évben az,
hogy a közmûvelõdésben dolgozó
szakemberek, elõadások és ke-
rekasztal-beszélgetések során
megvitassák az aktuális kérdése-
ket. Az idei téma különösen fon-
tos: a fiatal korosztályok kulturális,
kommunikációs és közösségi szo-
kásai kerültek terítékre.

Bordás István szerint a mûvelõ-
dési házak egyik legfontosabb cél-
csoportjai a fiatalok, ám a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy épp velük
a legnehezebb megtalálni a han-

got. Ehhez a népmûvelõknek, kul-
turális szakembereknek meg kell
tanulniuk azokat a kommunikációs
technikákat, melyeket az említett
korosztályok használnak. A közve-
títeni kívánt értékeket olyan formá-
ban kell átadni, hogy az érthetõ és
elérhetõ legyen számukra. Az el-
nök úgy látja, hogy a módszereket
illetõen nincsenek elõre definiálha-
tó megoldások. Hacsak, nem a
gyors alkalmazkodás képessége! A
közmûvelõdésben dolgozóknak
ugyanis gyorsan kell reagálniuk a
folyamatosan változó világra (és
technikai eszközökre), mert ha
nem, elveszítik a fiatalokat.

Ezt erõsítette meg Fekete Pé-
ter, az EMMI kultúráért felelõs ál-
lamtitkára is, aki videóüzenetben
köszöntötte a vándorgyûlés részt-
vevõit. Ahogy fogalmazott: a cél
az, hogy akadálymentesítsük a
kommunikációt az idõsebb és a
fiatalabb korosztályok között.

Persze attól, hogy a munkahe-
lyeket vagy az intézményeket „fia-
talosítjuk” (babzsákfotellel, csocsó-
asztallal, darts játékkal), még nem
lesz 21. századi a kommunikációnk
– hívta fel elõadásában a figyelmet
egy jellegzetes félreértésre

Steigervald Krisztián tréner. A szak-
ember, aki emellett egyetemi oktató
is, az X, Y és Z generáció kulturális
fogyasztási szokásait elemezve el-
mondta: mindenekelõtt meg kell ér-
tenünk, hogy a digitális korban egé-
szen máshogy gondolkodnak a fia-
talok, mint a korábbi évtizedekben.
Nem jobbak, vagy rosszabbak mint
az elõdök, csak mások.

A digitális nemzedék gyerekei
már nem telefonálnak, hanem
üzennek, és nem a televízió fontos
a számukra, hanem a különféle
videómegosztók és más online kö-
zösségi terek. Egyetemi tanárként
sokszor a hallgatók is szólnak ne-
ki: „Tanár Úr! Valami olyant is
mondjon, ami nincs fent a
Youtube-on!” A tréner szerint, ha
ezen bosszankodunk, az nem a
fiatalok hibája, hanem a miénk.
Vagyis azoké, akik nem veszik tu-
domásul, hogy a legifjabbak már
más értékek mentén és más kultu-
rális szokásokkal élnek. Ezzel
együtt megváltozott a tudásátadás
(korábbi lineáris) iránya is, amihez
tanárként és kulturális szakember-
ként szintén alkalmazkodni kell.

A témával kapcsolatban kerek-
asztal-beszélgetések is zajlottak a
vándorgyûlésen, sõt Nagy Emma,
az Amerikai Nagykövetség kultu-
rális tanácsosa tengerentúli ta-
pasztalatokat is megosztott az ér-
deklõdõkkel.

A rendezvény részeként meg-
nyílt továbbá a „13. Kultúrházak éj-
jel-nappal” plakát- és fotópályáza-
tának anyagából rendezett tárlat.
A Zalaegerszegen vendégeskedõ
kulturális szakembereket Balaicz
Zoltán polgármester is köszöntöt-
te.

FAZEKASTALÁLKOZÓ GÉBÁRTON

KÖZMÛVELÕDÉS VS. DIGITÁLIS NEMZEDÉK?
SZAKMAI KIHÍVÁSOKRÓL A NÉPMÛVELÕK VÁNDORGYÛLÉSÉN

A közmûvelõdési ágazat egyik legnagyobb kihívása az, hogy
meg tudják-e találni a hangot a fiatalabb korosztályokkal. Vagyis,
hogy a szakma képes lesz-e arra, hogy megtanulja a „Z” és az
„Alfa” generációk nyelvét?

Szakmai találkozó a VMK-ban. Középen Bordás István elnök.

NYÁRI GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

INGYENES ELMÉLET  – Ifjúsági kedvezmény
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv,

gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONTOK: JÚNIUS 12. (SZERDA), JÚNIUS 20. (CSÜTÖRTÖK), 
AUGUSZTUS 21. (SZERDA), AUGUSZTUS 26. (HÉTFÕ)

MINDEN ALKALOMMAL 15.00 ÓRAKOR.
RÉSZLETFIZETÉS!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%;  ÁKÓ: 155,6–164,61%;  ÁKK: 196,056–207,408

– B. K. –

Az intézmény tanári kara részé-
rõl jelentkezett az igény, hogy az
órákon megjelenõ, különbözõ
problémákkal küszködõ tanulókkal
való bánásmódban mankót, ka-
paszkodót kapjanak. Ezért kérték
fel a zalaegerszegi származású
egykori tanítványt – aki mind a ze-
ne, mind a gyógypedagógia, a
speciális nevelés és a lelki problé-
mák terén otthonos – egy közösen
gondolkodó délelõttre. 

– A zeneterápiában a zene egy
eszköz és nem maga a cél –
mondta elöljáróban Varga Ágnes.
– Európa más országaiban sokkal
elismertebb ez a módszer, mint
nálunk. Ausztriában például a tár-
sadalombiztosítás által finanszíro-
zott lehetõség, mellyel a nevelési
tanácsadókban, kórházakban,
idõsotthonokban, szülésnél élhet-
nek. Széles az alkalmazási terület. 

– Hogyan került ez a módszer
az életedbe?

– A zene mindig jelen volt ná-
lam, jazzgitár, jazzének érdekelt.
Mégis két közgazdászdiploma
megszerzése után, amikor az elsõ
gyerekem megszületett, döntöt-
tem úgy, hogy a zene fontos sze-
repet kap az életemben. Ekkor ke-
rült elõtérbe és komolyan nekivág-
tam ennek az útnak. Zenei témá-
ban állami ösztöndíjban is része-
sültem, ami elég ritka. De az elsõ
élményeim között volt a zalaeger-
szegi zeneiskola, azon belül is leg-
inkább Gyõrffyné Könczöl Tímea
szolfézsórái, a legtöbbet õ adta, õ
szerettette meg velem a zenét. 

– Háromórás elõadást tartot-
tál a témában. Lehetne ebbõl va-
lamit nagyon sûrítve megoszta-
ni?

– Amikor otthon a kanpén hall-
gatjuk a kedvenc zenénket, az is
egyfajta terápia, bár tudattalan. A

zeneterápia viszont tervezett fo-
lyamat, mellyel gyógypedagógiai
vagy pszichés problémákat lehet
gyógyítani. Ennek megfelelõen
sok részterülete van. Én kompe-
tenciahívõ vagyok, mindenki azon
a területen dolgozzon vele, ahol
egyébként is gyakorlata van. A te-
rápia lehet passzív: zenehallgatás,
aktív: amikor a kliens zenél vagy
énekel és lehet komplex. Zenei
elõképzettség nem szükséges,
akár még akadály is lehet. Egy-
szerûen a zenével könnyebb kap-
csolatot teremteni. Így is hangok
nyelvén kommunikálunk, de nem
beszéddel. Maga a csend is zene.
A foglalkozásokra nincs recept.
Mindenkinél más. Van, akinél ko-
pogtatok az ágy végénél, van, aki-
hez bábot is viszek, vagy a ked-
venc dalát, van, aki igényli a hang-
szert és van, akihez semmit sem
vihetek. A hangszert valaki csak
nézegeti, valakit megnyugtat, va-
lakibõl pedig kihozza a félelmeit,
agresszióját, így tudja elengedni,
kijön belõle, aminek már régóta ki
kellett volna. Rá kell hangoldóni a
másikra, mert érte vagyok. 

– Sikerek?
– A zeneterápiában mindig fo-

lyamatban kell gondolkodni. Ne-

héz ezért erre válaszolni. Mi a na-
gyobb siker? Hogy aki alig mert
megszólalni, mára rádióbemondó
lett, vagy amikor hetek munkája
után egy gyerek ki tud mondani
egy szót? Az biztos, hogy a zene
az érzelemvilágot gazdagítja, az
érzelmi intelligenciát növeli. Ezt
számos kutatás támasztja alá és
én is minden esetben megtapasz-
talom. Az is tény, hogy a zene az
agy számos területét fejleszti, ami
pedig nagyon sok mindenre pozití-
van hat vissza. 

– Végül is itt Zalaegerszegen
mire jutottatok a zenetanárok-
kal?

– Nagyon nyitott kollektívával
találkoztam. A közös gondolkodás
során kiderült, hogy szükség lenne
speciális ismeretekre, mert sajnos
a gyerekek 80 százaléka valami-
lyen problémával küzd, amelyek-
kel kapcsolatban a zenetanárok
nincsenek felkészítve. A tovább-
képzésékben gondolkodunk.

HANGOLÓDJ A MÁSIKRA
SZAKMAI NAP A ZENETERÁPIÁRÓL

A közelmúltban szakmai elõadás és workshop helyszíne volt a
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. Az is-
kola egykori tanulója, Varga Ágnes zeneterapeuta, az Európai Zene-
terápiás Szövetség vezetõségi tagja, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Karának tanársegédje munkájáról tartott elõadást. 

Varga Ágnes



Az utolsó pillanatban az eger-
szegi atléták közül Dienes Mátyás
belázasodott, így nem is tudott el-
utazni Gyõrbe. A 2. helyen célba
ért 4x100 m-es férfiváltót és 200
m-en Szûcs Valdót vonalra lépés
miatt pedig diszkvalifikálták. 

A csapat remekül küzdött, s vé-
gül 6. helyezést elérve várhatja az
országos döntõt. Egyénileg ki kell
emelni Szûcs Valdó 13,72  mp-es
110 m gátas és Veiland Violetta
15,52 m-es súlylökõ gyõzelmét.
Az egyetemista Takács Dóra
42,36 m-es dobással ezüstérmes
lett diszkoszvetésben. Ugyancsak
második lett 4x400 m-es férfiváltó
Ott Benjaminnal, aki emelletti 800

m-en 1;54,78 perccel értékes
bronzérmet szerzett, s 4. lett 1500
m-en is. A Molnár Nóra, Nagy Pál-
ma, Bajnóczi Sára, Varga Eszter
összetételû 4x100 m-es nõi  váltó
is bronzéremmel utazhatott haza.
Sok ponttal járult hozzá a döntõbe
kerüléshez Veiland Violetta disz-
koszvetõ, Nagy Pálma 100 és 200
m-es, Baki  Barna 100 m-es , Szõ-
ke Anett diszkoszvetõ és Muszil
Ágnes  400 és 800 m-es eredmé-
nye. 

Kámán Ferenc csapatkapitány
a problémák ellenére egyértel-
mûen eredményesnek ítélte az
egerszegi versenyzõk szereplé-
sét.

7Sport

Tabon került megrendezésre az idei ifi-junior-masters fekve-
nyomó magyar bajnokság. 

A Zalaszám-ZAC képviseletében hárman indultak el. Az ifik kö-
zött Kiss Boglárka a –57 kg-os súlycsoportban 50 kg-os nyomás-
sal elsõ helyezést ért el. A junior kategóriában a –52 kg-os súlycso-
portban Bohács Bettina 40 kg-os teljesítménnyel magyar bajnok
lett. Masters 1 kategóriában a –120 kg-os súlycsoportban 162,5
kg-mal Bognár Szabolcs 4. helyen zárt.

2–2 ARANY, EZÜST ÉS BRONZ
6. HELYEN AZ ORSZÁGOS DÖNTÕBEN

Gyõrött rendezték a Magyar Atlétikai Csapatbajnokság dunán-
túli döntõjét, amelyen Zalaszám ZAC a Szombathelyi Haladással
közösen alkotott csapat Pannónia Príma néven szerepelt, s hato-
dik helyen került az országos döntõbe. 

– Tavaszra összeérett a csapat,
egységesebbek lettünk – hangoz-
tatta Csatáné Balogh Beatrix játé-
kosedzõ. – A védekezésünk felja-
vult, mellé jött egy kiváló kapustel-
jesítmény. A jól védekezés meg-
alapozta, hogy jól támadjunk,
gyorsan gólt szerezzünk, mielõtt
az ellenfél rendezte volna sorait. 

– Önök befejezték a bajnok-
ságot, a 9. hely biztos bentmara-
dást ér, a gyõri riválisnak még
van egy mérkõzése. Nem sport-
szerûtlen?

– A Körmend az esélyesebb a
találkozón, nagyobb játékerõt kép-
visel, de a gyõriek erejét megket-
tõzheti a kiesés elleni harc. Ennek
ellenére úgy érzem, a 9.,  de a 10.
helyen  is bent maradhatunk, mivel
a megyei bajnokok közül többen
nem vállalják az NB II-t. Az elmúlt
években erre gyakran volt példa. 

– A tavaszi szezonbeli nagy-

szerû teljesítmény minek volt
köszönhetõ?

– A tavaszi szezonban Szalai
iskolai elfoglaltsága miatt nem
mindig állt rendelkezésünkre. Má-
tyás sérüléssel bajlódott, a fiatalok
viszont egyre jobban játszottak.

Szorgalmasan jártak edzésre,
egyre nagyobb lett a kohézió a
csapaton belül. Mellettük még há-
rom felnõtt játékos folyamatosan
rendelkezésemre állt. Így sikerült a
tavaszunk jóval eredményesebb-
re, mint az õszünk.

– Mennyire sikerül együtt tar-
tani a csapatot, amely jövõre
esetleg merészebb célokért is
harcba szállhat?

– A csapat gerince megmarad.
Biztosan lesznek távozók, de ne-
veket még nem tudok mondani,
nemrég ért véget  a bajnokság. Ki
megy, ki jön – ezzel a kérdéssel
még nem foglalkoztunk. 

– A csapat enyhén szólva
sem dúskál az anyagiakban,
megoldódhat a probléma?

– Az anyagi gondok abban me-
rülnek ki, hogy a játékosoknak iga-
zán nem tudtunk fizetni. Az uta-
zásra és a mûködésre elõteremt-
jük a költségeket. Úgy érzem, a
csapat játékosai különösebb anya-
gi juttatás nélkül is küzdenek a klu-
bért, mivel szeretnek kézilabdázni
és jó közösséget alkotnak. A kö-
vetkezõ bajnoki idényben is ott
szeretnénk lenni az NB II-ben.

MARADHATNAK AZ NB II-BEN
JÓ TAVASZI IDÉNYT PRODUKÁLT AZ EGERSZEGI KK

Úgy néz ki, jó tavaszi szereplése eredményeként jövõre is az
NB II Északnyugati csoportjában folytathatja az Egerszegi KK nõi
kézilabdacsapata.  A rivális SzESE Gyõr-nek még van hátra egy
mérkõzése, ha azon papírforma-eredmény születik, a pályán elért
eredményük alapján vívták ki a bentmaradást az egerszegi
kézisek. 

– A tízedik helyet nézve egyér-
telmûen csalódottak lehetünk – így
Bencze Tamás vezetõedzõ. –
Igaz, ezt a helyet sem tartom irre-
álisnak az idei bajnokságban. Ke-
vésen múlott, hogy nem jutottunk
a legjobb öt közé. Két gyõzelem
hiányzott a jobb szerepléshez. Ha
ez sikerült volna, most már másról
beszélnénk. 

– Nem sikerült...
– Rendkívül kiegyenlített volt a

mezõny, 5–8 csapat hasonló játék-
erõt képviselt. Mi történt velünk? A
bajnokság elsõ felében erõn felül
teljesítettünk, egészen a Magyar
Kupáig. Visszaesésünk okát több
tényezõ eredményezte. Egyik leg-
fontosabb, hogy akkor volt esé-
lyünk a gyõzelemre, ha öt felnõtt
játékosunk közül legalább három,
de inkább négy jól játszott, és a
padról is érkezett némi segítség.
Az alapszakasz hajrájához érve
kevesebb felnõtt teljesített jól, en-
nek arányában a fiatalok sem tud-
tak segíteni. Gyakorlatilag ez ve-
zetett ahhoz, hogy a 10. helyen
kötöttünk ki. Ehhez még jöttek a
sérülések. A legfájóbb Pappé volt,
aki az egyik legtapasztaltabb fia-
talnak számított. Kiesésével Ware
és Thompson játékpercei nõttek,
ami teljesítményük rovására ment.

– A legfájóbb vereségek az
alapszakasz hajrájában történ-
tek, a jó szereplés, az 1–5. közé
jutás garantálta volna a play
offot, meg az 5. helyezést…

– Így van. Már említettem

meccsnyerési esélyeinket. Március-
ra az volt a jellemzõ, hogy a csapa-
ton belül hiányzott az a 3–4 jól telje-
sítõ felnõtt, ennek arányában a fia-
talok is kevesebbet tettek hozzá a
találkozókhoz, ami természetesen
vereségekhez vezetett. Ezzel nem
bántani akarom a fiatalokat. Sok-
szor elmondtam, hogy nem tervez-
tünk ekkora fiatalítást. Horváth Ákos
távozása azonban enyhén szólva
mellbe vágott minket, helyére már
nem tudtunk igazolni hasonló szintû
magyar játékost. A szintén fiatal Gu-
lyás érkezett helyette.  Sok volt a
hullámvölgy a játékunkban, ami ab-
ból adódott, hogy fiataljaink még
nem elég rutinosak.

– Marad a fiatalítási filozófia a
ZTE-nél a következõ szezonra?

– Az idei bajnokságra sem így
terveztünk. Fentebb már elmond-

tam az okokat. Nálunk a magyar
mag kialakítása már februárban
elkezdõdik és májusig tart. Ennek
volt tagja Horváth Ákos, aki a záró
banketten bejelentette távozását.
Utána rutinos magyart már nem le-
het igazolni. Innentõl kezdve kény-
szerpályán voltunk.

– A légiósok közül Agafonov
marad. A magyarok közül Kis-
nek, Szabónak, Doktornak lejár
a szerzõdése. Kik maradhatnak?

– Kisnek mindenképpen jót ten-
ne a környezetváltozás. Szabót,
Doktort szeretnénk megtartani. 

– Az új versenykiírás szerint
egyszerre csak négy légiós le-
het a pályán, egy magyar mel-
lett. Két év múlva jön az U–23-as
szabály. Jót tesz a szövetség
döntése a magyar férfi kosárlab-
dának?

– Ha Szabóval sikerül meg-
egyezni, mellé kellene még egy jó
magyar játékos, ami nem lesz egy-
szerû. Az MKOSZ döntése feljebb
viszi a magyar játékosok árát. Az
U–23-as kérdés is érdekes, mivel
a korhatárig az ilyen évjáratú játé-
kos nagyon meglesz fizetve. Utá-
na mi lesz vele, nem tudni. Nyil-
ván, ha jó teljesítményre lesz ké-
pes, kapnak utána, ellenkezõ
esetben eltûnik. Összességében
azonban a szövetség döntését jó-
nak tartom. A nõi vonalon van már
rá pozitív példa.

– A tizedik hely akkor csaló-
dás vagy inkább realitás?

– Az elsõ félév után csalódás, a
visszaesésünknek viszont meg-
vannak az objektív okai. Egy bizo-
nyos idõ után látható volt, hogy az
öt rutinos felnõtt nem tudja vé-
gigvinni eredményesen a bajnok-
ságot.

CSALÓDOTTAK A TÍZEDIK HELY MIATT
KÉT GYÕZELEM HIÁNYZOTT A JOBB SZEREPLÉSHEZ

Befejezõdött a férfi kosárlabda-bajnokság a Zalakerámia ZTE
KK számára. A csapat nem került be a rájátszást jelentõ elsõ
nyolc közé, a 10. helyen zártak. Ez a helyezés az elmúlt évekhez
képest visszalépés, a csapat és a vezetés kicsit kényszerbõl a
fiatalítás útjára lépett, ami buktatókkal is járt.  

Az országban két helyen meg-
rendezésre került selejtezõbõl a
legjobb nyolc csapat jut a decem-
beri döntõbe. A magas színvonalú
kétnapos versenyen a felnõtt- és
utánpótlás-válogatott több tagja is
részt vett.

Nyugat-magyarországi csapat-
bajnoki selejtezõ: 1. Haladás VSE
1092,37 ROBI-pont, 2. Oroszlányi
VSEE 891,33 ROBI-pont, 3. BSE
Tata 786,61 ROBI-pont.

Göcsej Kupa. A ZTE verseny-
zõinek eredményei: 

Juniorok. 73 kg: 1. Varga Kris-
tóf, 178 kg (83+95). Felnõttek. 61
kg: 1. Papp Péter 173 kg (75+98).
73 kg: 2. ifj. Takács Tamás 200 kg
(95+105).

Csapatbajnoki selejtezõ: 8.
ZTE SK, 305,36 ROBI-pont.

Egyéni eredmények.
Serdülõk: 89 kg: Ebedli Mátyás

97 kg (40+57). Ifjúságiak: 61 kg:
Rácz Gergõ 164 kg (71+93).
Juniorok:. 62 kg: Rácz Dániel 185

kg (80+105). Felnõttek: 90
kg: Danicser Anita 114 kg
(51+63).

A területi minõsítõ verse-
nyen szerepelt ZTE-sporto-
lók. Fiúk: 73 kg: 1. Nátrán Ál-
mos 87 pont.  Serdülõk. 61
kg: 1. Varga Martin Csongor
133 kg (63+70). 81 kg: 1. Si-
mon Viktor 87 kg (40+47).
Juniorok. 67 kg: 1. Kárász
Kristóf 111 kg (50+61).

* * *
ZTE SK súlyemelõinek

következõ nagy versenyét
június 5-én Szarajevóban
rendezik, ami az 55. Al-
pok–Adria Kupa lesz.

GÖCSEJ KUPA 49. ALKALOMMAL
HÁROM VERSENYEN IS HELYTÁLLTAK A ZTE SÚLYEMELÕI
A ZTE Súlyemelõ Klub az elmúlt hétvégén egyrészt megren-

dezte a 49. Göcsej Kupa kiemelt egyéni és területi minõsítõ súly-
emelõversenyt, valamint  a 2019. évi abszolút csapatbajnoki
selejtezõt, amelyen kilenc csapat – köztük a ZTE SK – mérte
össze tudását.

Vasas FC–ZTE FC 0-5 (0-2)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.

Budapest, 400 nézõ. Gólszerzõk:
Hudák (8. p.), Vojnovics (41. p.),
Novák (67. p.), Bobál (69. p.), Bedi
(82. p.). Kiállítva: Bese (28. p.).
ZTE: Zöldesi – Bolla, Devecseri,

Szépe, Gergényi – Kocsis, Bar-
czi (Czuczi 80. p.), Vojnovics
(Novák 47. p.), Hudák, Bedi –
Bobál  (Szökrönyös 76. p.). Ve-
zetõedzõ: Dobos Barna.

A 2018/19-es NB II-es labda-
rúgó-bajnokság fordulatos zá-
rómérkõzésén a már bajnok ZTE
FC nagyarányú gyõzelmet ara-
tott a bronzéremért küzdõ, ko-
moly elsõ osztályú múlttal rendel-
kezõ Vasas FC otthonában.

GÓLFESZTIVÁL A SZEZONZÁRÓN

FEKVENYOMÓARANYAK
TABON

A résztvevõket Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte és kí-
vánt eredményes szereplést a ver-
senyzõknek, akik ezúttal iskoláik
színeiben indultak. A ZJSE sporto-
lói két érmet szereztek és két pont-
szerzõ helyet értek el. 

Eredmények. Diák A korcsoport.
45 kg.: 2. Mezõfi Márk (Öveges-isko-
la). Diák B korcsoport. 26 kg: 3. Csá-
szár Patrik, 5. Simon Márk, 7. Somo-
gyi Olivér (valamennyi Dózsa-isko-
la). Felkészítõ edzõk: Nagysolymosi
Sándor, Varga Zoltán.

Zalaegerszegen, a helyi dzsúdóegyesület szervezésében ren-
dezték meg a Diák A és B (11–12 évesek) korosztály diákolimpiá-
jának országos döntõjét. A versenyen 79 klub – köztük a hazai
ZJSE – 350 sportolója indult. 

DZSÚDÓS DIÁKOK EGERSZEGEN
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