
Beszélt arról is, hogy a terve-
zettel ellentétben, javaslatára
négy témát mégis nyílt ülésen tár-
gyalt a képviselõ-testület, ezek kö-
zött olyan is van, melyet az ellen-
zéki pártok többször szóba hoztak
a választási kampány során. Így a
polgármester részletes tájékozta-
tást adott a jármûipari tesztpályá-
ról, a beszerzési testület elmúlt öt-
éves munkájáról, a közvilágítás
korszerûsítésérõl és a Kossuth ut-
ca térburkolatának javításáról. A
közvilágításról szólva megjegyez-
te: ez a legnehezebb öröksége a
városnak, szerinte Zalaegerszeg-
nek nem kellett volna belevágni
ebbe a beruházásba. A LED tech-
nológia azóta sokat fejlõdött, érde-
mes lett volna várni még. A köz-
gyûlési témák közül kiemelte: több
helyen is módosítani kellett a tele-
pülésszerkezeti tervet és az építé-
si szabályzatot. Ugyanis a

Gébárti-tó környékének fejleszté-
se TOP-forrásból tovább folytató-
dik, ennek részeként egy játszótér
már megépült, a jövõ év elején pe-
dig folytatódik a sétányok kialakí-
tásával és a hidak építésével. 

Szintén a TOP-program kereté-
ben 200 millió forint értékû fejlesz-
tés kezdõdött a Göcseji Falumú-
zeumban. Ennek keretében felújít-
ják a vízimalmot, felépítik a rámi ká-
polnát, egy pákászkunyhót, I. világ-
háborús emlékmû készül. Elhang-
zott továbbá, hogy védetté nyilvání-
tották az Azáleás-völgyet, és 2024-
ig tízezer fát ültetnek el Zalaeger-

szegen. Jövõre a lakásalapban
rendelkezésre álló 94 millió forint-
ból 50 milliót szánnak önkormány-
zati bérlakások felújítására, 32 mil-
liót leromlott belvárosi ingatlanok
megvásárlására, 10 milliót az elsõ
lakáshoz jutók támogatására, 1,5
milliót pedig otthonteremtési támo-
gatásra. Döntés született a Zala-
egerszegért díjak odaítélésérõl is. 

Elismerésben részesül: Dé-
kány Endre, Kiss Ferenc és dr.
Tóth Lászó volt önkormányzati
képviselõ, Holdosi János nyugdí-
jas testnevelõ tanár, Kövécs Edit
karnagy, Madár Gábor, a ZTE ko-
rábbi vezetõedzõje, Nemes Mar-
git, a helyi nagyposta volt igazga-
tója, Stefán Gábor korábbi szín-
házigazgató, balettmester, Takács
Mária koreográfus és a Zalaeger-
szegért Hagyományápoló Kertba-
rát és Kulturális Egyesület.
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A megnyitón Vigh László or-
szággyûlési képviselõ arra hívta
fel a fiatalok figyelmét, hogy a
2020-ban életbelépõ új szakkép-
zési törvény szerint az, aki a szak-
képzést választja, támogatásban
fog részesülni. Hozzátette: a szak-
képzés ugyanakkor nem végcél,
mert aki szeretne, az továbbtanul-
hat. A kezében azonban ott lesz
egy biztonság, egy szakma,
amelybõl, ha úgy alakul, meg tud
élni. Kiemelte: a magyar gazdaság
ötszázalékos növekedéssel megy
elõre, mindemellett nagyon sok
szakemberre lenne szüksége az
országnak. Ezért elengedhetetle-
nül fontos, hogy a leendõ szakkép-
zett munkaerõt a szakképzõ isko-
lákba csábítsák.

Dr. Vadvári Tibor alpolgármes-
ter a város munkaerõhiány-keze-

lését szolgáló intézkedéseirõl be-
szélt. Megemlítette, felépített mun-
káshotelt, valamint a helyi vállala-
tokkal négy éve létesített a duális
szakképzõ központot. Jelenleg ki-
vitelezés alatt álló új és végleges
épülete jövõ szeptembertõl fogad-
ja a diákokat a gyakorlati képzés
helyszíneként. Mint mondta, az or-
szág gazdasági növekedése fenn-

tartható, mert rendelkezésre áll a
megfelelõ környezet, ahogy a ma-
gyar tudás és szorgalom is. Erõtel-
jesen van jelen a kutatás-fejlesz-
tés az országban, amely irányba
Zalaegerszeg is halad a jármûipa-
ri tesztpályával és a szomszédsá-
gában létesített kutatási és tech-
nológiai központtal, ahol a betele-
pülõ cégek szintén várják a fiatalo-
kat.

A megnyitó alkalmával a Szak-
mák és mesterségek világa címû
mûvészeti pályázat eredményét is
kihirdették. A díjakat mások mellett
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott
adta át. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Az oktatásban egyre népsze-
rûbb a lapbook (mely az angol „lap”
és „book” szavakból tevõdik
össze), ami tulajdonképpen egy
különleges, gyerekek által készített
albumot, lapozható füzetet, faliúj-
ságot jelent. Nehéz pontosan meg-
határozni, lefordítani a kifejezést.
Minden attól függ, hogy milyen ele-
mekbõl áll, mekkora a mérete, na
és hogy milyen témát dolgoznak fel
éppen a gyerekek. Ám fantáziájuk-
tól, kézügyességüktõl függõen
egy-egy témakörön belül is nagyon
változatos „mûvek” születhetnek. 

Mindezekbõl némi ízelítõ is lát-
ható most a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban, ahol a Pe-
tõfi-iskola 4. b osztályos tanulói
mutatták be azokat a lapbook-
okat, amiket tavalyi olvasmányél-
ményeik alapján készítettek. A
rendezvényen Kiss Gábor könyv-
tárigazgató mondott köszöntõt, a
tanulókat pedig Gyapay Vera
könyvtáros fogadta.

A „Mutasd a lapbookod, meg-
mondom mit olvastál” címû kiállí-
táson azok a mûvek láthatók,
amiket az elõzõ tanévben olva-
sott Rumini-könyvekhez készítet-
tek a diákok, de más olvasmá-
nyok is megihlették õket. Színes,
hajtogatható, sõt interaktív alko-
tások születtek. Némelyik lap-
book afféle társasjátékként is
funkcionál. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

DÖNTS JÓL, VÁLASSZ SZAKMÁT!
ERRE ÖSZTÖNÖZTÉK A FIATALOKAT A PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSON

SASVÁRI

(Részletek lapunk 5. oldalán
Lovaglás és zenei álmok címmel.)

Azt elvileg mindenki tudja (ha azóta el nem felejtette), hogy mi-
lyen egy-egy kötelezõ olvasmányhoz olvasónaplót írni. A szöveg
feldolgozására, értelmezésére, sõt élményszerûbbé tételére azon-
ban ma már vannak ötletesebb, színesebb módszerek is. A gye-
rekek nyilván ez utóbbiakat szeretik jobban.

LAPBOOK

AZ ELMÉLYÜLT TANULÁSÉRT
OLVASMÁNYÉLMÉNYEKBÕL KIÁLLÍTÁS

Továbbtanulás elõtt álló általános iskolásoknak immár husza-
dik alkalommal rendezte meg a Zala Megyei Kormányhivatal a pá-
lyaválasztási kiállítást és szakbemutatót Zalaegerszegen. Az Apá-
czai VMK adott helyet a háromnapos rendezvénynek, amelyre a
zalaegerszegi járás településeibõl is érkeztek diákok, hogy meg-
ismerkedjenek a szakképzõ iskolák kínálatával. A standokon le-
endõ szakmájuk fortélyaiba is betekinthettek. 

FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK
ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL IS DÖNTÖTT A KÖZGYÛLÉS

Korrekt, a városi célok mentén elhangzott ellenzéki hozzászó-
lások jellemezték az új ciklus elsõ közgyûlését. A régi hagyo-
mány így folytatódott, valamennyi képviselõ a város érdekeit tar-
totta szem elõtt. Ezt Balaicz Zoltán polgármester mondta a köz-
gyûlést követõ sajtótájékoztatóján, ahol a testületi döntésekrõl
számolt be.
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Jelenleg a legrégebbi, hiszen a
város elsõ kisdedóvója, az Ady Ut-

cai Óvoda egy híján százhúsz évi
mûködés után zárt be 2012-ben.
Errõl Balaicz Zoltán polgármester
beszélt köszöntõjében. Mint

mondta, a Radnóti Úti Óvodát
1954-ben a botfai, zalabesenyõi
és a páterdombi gyerekek ellátása
érdekében hozták létre. Az alapí-
tók helyesen ismerték fel, hogy
egy fejlõdõ városnak ebben a vá-
rosrészében is szüksége van óvo-
dára. Nehéz idõszakban jött létre,
két évvel az 1956-os forradalom
és szabadságharc elõtt, amely
idõszakban és azt követõen is
számos kihívással kellett szembe-
sülnie egy más politikai berendez-
kedésben. A Radnóti Úti Óvoda az
eltelt 65 évben a változó körülmé-
nyek közepette és valamennyi ve-
zetõje irányításában folyamatosan
tudott színvonalasan mûködni.
Meghatározó szerepet töltött be és
tölt be a mai napig a város min-
denkori nevelési, oktatási történe-
tében. Zalaegerszeg lokálpatrióta
közössége nagyra értékeli ezt a
múltat, azokat az értékeket és ha-
gyományokat, amelyeket eleik rá-
ruháztak – hangsúlyozta a polgár-
mester.

Gecse Péter alpolgármester, a
városrész önkormányzati képvise-
lõje azt emelte ki, hogy a Radnóti
Úti Óvoda a páterdombi minden-
napok és a közösségi élet szerves
része. Nem nélkülözi a figyelmet,
hiszen a helyi egyesületek és a te-
lepülésrészi önkormányzat tagjai
több alkalommal szépítették udva-
rát. Az elmúlt években fejlesztések
is megvalósultak, lehetõvé téve az
épület megújítását. 

Személyes hangvételû gondola-
tok következtek, hiszen az óvoda
nem egészen egy éve kinevezett
vezetõje, Põdörné Hajdu Ibolya is
idejárt 1967 és 1970 között. Fõisko-
lásként itt végezte gyakorlatát, lá-
nya is itt volt óvodás, és Põdör
Béláné – anyósa – 21 évig volt az
óvoda vezetõje. A jubileumi rendez-
vényen õ is visszaemlékezett azok-
ra az évekre, valamint Novákné
Borsos Ildikó, aki 2018-ban ment
nyugdíjba az óvoda élérõl. 

Az intézmény elsõ vezetõje
(1954 és 1963 között) Csergõ
Szilveszterné volt. Erzsi nénit Pá-
los Kálmán minden bizonnyal is-
merte, hiszen 1955-ben lépte át az
óvoda kapuit. Vele együtt jelen volt
Szalainé Kecskés Borbála is, mint
egykori óvodás. Az ünnepségen
Csiszár Levente volt óvodás, az
Ady-iskola elsõ osztályosa verset
szavalt. A Páterdomb a Kultúráért
Egyesület dalcsokrot adott elõ,
õket követte az óvoda néptánc-
csoportja a Radnóti Füzikék, majd
a Botfai Citerazenekar zárta a fel-
lépõk sorát. Ezt követõen betolták
a terembe az óvoda épületét for-
mázó tortát, amit valamennyi ovis
és óvónõ egy születésnapi dallal
köszöntött.
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Balaicz Zoltán az átadáson el-
mondta, áldatlan állapotokat szün-
tetettek meg a beruházással,
mellyel egy nagy befogadóképes-
ségû parkoló és a szabadtéri ren-
dezvények lebonyolítására alkal-
mas tér jött létre. A 126 parkoló-
helybõl egy a mozgássérülteké,
közvetlenül a sportcsarnok bejára-
ta elõtt. A parkolóállásokat burko-
lati jelek felfestésével jelölték ki. A
csapadékvíz elvezetésére három
rácsos folyókasarkot helyeztek el
kelet–nyugati irányban. A Zala
Pláza felõli oldalon új járdát építet-
tek, amit két, 6–6 méter szélessé-
gû személygépkocsi-bejárat szakít
meg. A Stadion út felõli járdát is
felújították. A tér közvilágítását is
korszerûsítették a bruttó 181 millió
forintból. 

Az 1,7 milliárd forinttal támo-
gatott infrastruktúra-fejlesztés
során összesen 29 helyszínen
valósultak meg út- és járdafelújí-
tások a városban. A projekt a Ke-
resztury VMK elõtti tér és lépcsõ-
sor átépítésével zárul. Itt még
zajlanak a munkálatok, amelyre
bruttó 318 millió forintot fordíta-
nak. A polgármester jelezte to-
vábbá, hogy a város 715 millió
forint állami támogatást kapott az
új sportcsarnok tervezésére, ami

2022 és 2024 között épülhet
meg.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta, a sportcsarnok és tere szimbo-
likus helye a városnak, ahol nagy
látogatottságú kosármeccsek illet-
ve egyéb rendezvények zajlanak.
A hétköznapokban parkolóként
mûködik tér, melynek felújításával
a lakosság kérését teljesítette a
városvezetés. 
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Idén november 18–21. között
tartották a Fiatal vállalkozók hetét,
vagyis ezekben a napokban a vi-
lág 170 országában. A hazai ren-
dezvény házigazdája a Fiatal Vál-
lalkozók Országos Szövetsége
(FIVOSZ) volt, amely tizenkette-
dik, míg Zala megyei szervezete
negyedik alkalommal szervezte
meg a találkozót, mondta Böjte
Sándor Zsolt önkormányzati kép-
viselõ, a FIVOSZ nyugat-dunántú-
li régiójának elnöke. A szövetség
célja, hogy segítsék azon 40 év
alatti fiatalokat, akik vállalkozást
szeretnének indítani, vagy meglé-
võ vállalkozásukat kívánják to-
vábbfejleszteni. A szakmai fórum
témáit eszerint állították össze.
Egy sikeres cégvezetõtõl pedig el-
sõ kézbõl hallhattak a résztvevõk
arról, hogyan kell ezt jól csinálni.   

Balaicz Zoltán polgármester
elöljáróban arról beszélt, hogy ta-
valy a jármûipari tesztpálya adott
helyet a rendezvénynek, idén

azonban a BGE zalaegerszegi
gazdálkodási karának egymilliárd
forintos beruházásban létesített és
a közelmúltban átadott tudásköz-
pontja. A választás nem volt vélet-
len, hiszen az új létesítmény, mint
az oktatás és a kutatás-fejlesztés
infrastrukturális háttere, a zala-
egerszegi gazdaságfejlesztési cé-
lok elérését is szolgálja. Kitért ar-
ra, hogy a rendszerváltáskor létre-
jött cégek, családi vállalkozások
ma, 30–40 év elteltével, a generá-
cióváltás problémájával szembe-
sülnek, hiszen nem biztos, hogy
fiataljaik tovább akarják vinni azt.
A FIVOSZ erõsödésére éppen
ezért van szükség, hogy egyrészt
segítse ezen vállalkozásokat en-
nek megoldásában, másrészt tá-
mogassa azokat a fiatalokat, akik
most terveznek vállalkozást indíta-
ni. 

Ma a legtöbb fiatal otthon kezd

bele valamilyen vállalkozásba: ott-
hon szerkeszti meg honlapját, ott-
honról telefonál, melyhez nem kell
személyesen megjelenni. Az üzle-
ti kapcsolat építése azonban meg-
kívánja jelenlétét, amelyhez nem
biztos, hogy kezdõként fenn tud
tartani egy irodát. A BGE megújult
épületében úgynevezett cowor-
king-irodát tud bérelni, ami infra-
strukturális hátterével már megfe-
lelõ tárgyalóhelyet biztosít számá-
ra. Errõl Lambertné Katona Móni-
ka beszélt köszöntõjében. A BGE
kiemelt projektigazgatója hozzá-
tette, ezt a szolgáltatást kis- és kö-
zépvállalkozások számára ajánl-
ják ki majd. Felsõoktatási intéz-
ményként elkötelezettek abban is,
hogy rendezvénytermüket felajánl-
va közös szakmai programokat
valósítanak meg gazdasági sze-
replõkkel. A 2018-ban létrehozott
Budapest LAB Vállalkozásfejlesz-
tési Központ feladata, hogy tudás-
megosztással segítse a hazai kis-
és középvállalkozásokat, egyik ku-
tatási tevékenységével éppen a
családi vállalkozások utódlásának
kérdését vizsgálja. 
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2 Közélet

egyéni vállalkozó

(Folytatás az 1. oldalról.)
„Mi leszek, ha nagy leszek?” –

nehéz kérdés. Ezt a címet adta
pályamunkájának a gellénházi
Egyed Bianka Dóra. Mint mondta,
még nem tudja pontosan, mi sze-
retne lenni, ezt tükrözi rajza, me-
lyen négy szakmát (fodrász, sza-
bó, orvos, fényképész) szerepelte-
tett. Díjat kapott osztálytársa,
Cséplõ Rozália is, aki már döntött.
Nagyon érdekli a vendéglátás.
Pincér, felszolgáló szeretne lenni,
ezért a zalaegerszegi Báthory-

szakgimnáziumba adja be jelent-
kezését.

A kiállító iskolák egyike volt a
megyeszékhelyi Deák Ferenc
Szakgimnázium. Pál Döníz, Bóha
Johanna és Patkó Vivien két, egy
csecsemõt és egy kisgyermeket
megtestesítõ gyakorlóbabával
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmé-
be a pedagógiai és szociális sza-
kot. A képzés színvonalas, de nem
nélkülözheti az elkötelezettséget:
igenis gyerekek között akarok dol-
gozni.  Döníz errõl már így véleke-

dett a négyéves egészségügyi
képzés alatt. Idõközben megszü-
letett keresztfia, ami nagyon inspi-
rálta abban, hogy folytassa tanul-
mányait a Deákban. A kétéves
OKJ-képzés után teljesülhet álma,
hogy egy bölcsõdében helyezked-
hessen el.

A nyolc zalaegerszegi szakkép-
zõ iskola mellett tíz munkáltató
(gépészet, építészet, faipar,
egészségügy, rendvédelem szak-
macsoportban) is képviseltette
magát a rendezvényen.

DÖNTS JÓL, VÁLASSZ SZAKMÁT!
ERRE ÖSZTÖNÖZTÉK A FIATALOKAT A PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSON

FIATAL VAGY? VÁLLALKOZNÁL?
ISMERETSZERZÉS ÉS TAPASZTALATCSERE A FIVOSZ RENDEZVÉNYÉN

Kacérkodsz a gondolattal, hogy vállalkozó leszel? Vállalkozó
vagy, de új területeken is kipróbálnád magad? – ezekre a kér-
désekre kaptak válaszokat az érdeklõdõk a Fiatal vállalkozók he-
te zalaegerszegi állomásán, melynek a BGE zalaegerszegi gaz-
dálkodási karának Innovációs és Tudásközpontja adott helyet. 

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti,

erkélyes, felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, busz-

megálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.

Ár: 17,4 M Ft.
Érd.:30/975-1500

MEGÚJULT A SPORTCSARNOK
ELÕTTI TÉR

A Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok elõtt megújított
parkolót már birtokba vették az autósok, ahol 126 férõhelyet léte-
sítettek az 1,7 milliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési csomag
keretében. 

65 ÉVES A RADNÓTI-ÓVODA
MÁSODIKKÉNT ALAPÍTOTTÁK, MA A LEGRÉGEBBI

A Radnóti Úti Óvoda hatvanöt éves fennállását ünnepelték az
intézmény egykori és jelenlegi ovisai, vezetõi valamint óvodape-
dagógusai az elmúlt pénteken. Zalaegerszeg másodikként alapí-
tott óvodája 1954-ben kezdte meg mûködését a páterdombi vá-
rosrészben.



November 27-én nyílik a Dísz
téren az adventi kirakodóvásár,
ahol kereskedõk, vendéglátók és
kézmûvesek lesznek jelen, az
Európa téren pedig a Göcseji Kéz-
mûves Egyesület kézmûvesei és
iparmûvészei mutatkoznak be ter-
mékeikkel, és munkabemutatót is
tartanak.

A karácsonyvárás idõszakában
a Dísz téren felépített színpadon
több száz óvodás lép fel és a vá-
roshoz kötõdõ színmûvészek ad-
nak mûsorokat. Ezenkívül több ze-
nei összeállítás is várja az érdek-
lõdõket. December 5-én Mikulás-
koncert lesz, december 7-én pedig
a Columbolam Unit lép fel. Rövide-
sen megnyitják a szabadtéri jég-
pályát is.

Az Adventi kézfogás elnevezé-
sû programban nehéz sorsúaknak
is gyûjtenek adományokat. Jelen
lesz a Dísz téren a Koraszülött-
mentõ és Gyermekintenzív Alapít-
vány, számos civil szervezet, köz-
tük a zalaegerszegi Nõi Szalon kü-

lön pavilonban, folyamatos progra-
mokat kínálva.

November végén megérkezik a
város karácsonyfája, az örökzöl-
det hagyományos színekkel díszí-
tik, a belvárosban több helyen
fényfestés világítja meg az épüle-
teket. A már hagyományos betle-
hem pedig idézi az igazi karácso-
nyi hangulatot.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2019. november 26.

SZÜNETEL A GOMBAVIZSGÁLAT
A zalaegerszegi Vásárcsarnokban 2019. december 1-tõl a lakos-
ság részére SZÜNETEL az ingyenes gombaszakértõi vizsgálat. 

Megértésüket köszönjük!

NOVEMBER 19-TÕL

BIRTOKBA VEHETTÉK

A GÉPJÁRMÛVEK

A KOSSUTH UTCÁT
Befejezõdött a burkolat-

csere Zalaegerszeg belváro-
sában. Az elmúlt hetekben
felújították a Kossuth Lajos
utca Budapest Banktól a Kis-
faludy Sándor utcai kereszte-
zõdésig tartó, gépjármûvek
részre fenntartott szakaszát.

A fejlesztés során az elõzõ-
nél – vagyis a 2006-ban alkal-
mazottnál – nagyobb külsõ ha-
tásnak ellenálló térkõburko-
lattal, 10 centiméter vastagsá-
gú ARETT típusú térkõvel lát-
ták el az érintett szakaszt. 

A gépjármûvek kedden
(november 19-én) visszatér-
hettek az érintett útszakaszra,
ennek megfelelõen keddtõl
természetesen az autóbuszok
is a megszokott útvonalon köz-
lekednek.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2019. NOVEMBER 28-ÁN (CSÜTÖRTÖK)
15.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART
A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HIVATALOS HELYISÉGÉBEN

(ZALAEGERSZEG, PÁZMÁNY PÉTER U. 14.),
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1. Közérdekû kérdések, felvetések

A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket és felvetéseket a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felé címezve 2019. november
21–27. közötti idõszakban lehet feltenni.
Telefonon a 06-92/502-114 telefonszámon;
e-mailben az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre, valamint
postai úton a 8900 Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14. sz. cím-

re megküldve.

Meghívó
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

2019. DECEMBER 2-ÁN (HÉTFÕ) 9.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI DÍSZTERMÉBEN, 
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1. Közérdekû kérdések, felvetések

A közgyûlés tagjaihoz kérdést lehet intézni 
• a helyszínen, 
• 2019. november 25–2019. november 29. közötti idõszak-

ban a következõ módokon: 
– telefonon a 92/502-114-es telefonszámon,
– postai úton kézbesítve (levélcím: Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L.
u. 17–19.)

– e-mailben az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-
címre küldve.

2020. JANUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2019.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2019. 12. 18. 9–17 óra Kis utca 8.

Kovács Károly Kollégium 2019. 12. 18. 9–17 óra Kis utca 8.

Kaffka Margit Kollégium 2019. 12. 18. 9–17 óra Kis utca 8.

Eötvös József Ált. Iskola 2019. 12. 19. 13.00–17.00 óra Eötvös-iskola

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2019. 12. 11. 13.00–17.00 óra Liszt-iskola

Ady Endre Ált. Iskola 2019. 12. 09. 13.00–17.00 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2019. 12. 18. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.

Landorhegyi Ált. Iskola 2019. 12. 10. 13.00–17.00 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2019. 12. 12. 13.00–17.00 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2019. 12. 11. 13.00–17.00 óra Petõfi-iskola

Dózsa Ált. Iskola 2019. 12. 10. 13.00–17.00 óra Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2019. 12. 18. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2019. 12. 18. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2019. 12. 18. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.

Öveges József Ált. Iskola 2019. 12. 12. 13.00–17.00 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2019. 12. 18. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.

Csány László Szakgimn. 2019. 12. 18. 9.00–17.00 óra Kis utca 8.

PÓTBESZEDÉS: 2019. DECEMBER 18. (SZERDA) 9–17 ÓRA

A pénzbeszedési napokon kívül ügyfélfogadási idõben is van lehetõség a számla rendezésére.
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, e-mail-címen.
Az étkezés lemondása kizárólag a ZeGesz-nél lehetséges, a tanuló hiányzása nem vonja automa-
tikusan maga után az étkezés lemondását is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a számla e-mailben történõ elküldése csak egy lehetõség, elektronikus
számla küldésére nincs módunk. Bizonyos e-mail-címek több szûrésen mennek át a szolgáltatók által, és
arról, hogy a címzetthez nem jut el, visszajelzés számunkra nem érkezik. Ha nem kapják meg a számlát
tárgyhó 25-ig, jelezzék felénk a kozetkeztetes@zegesz.hu e-mail-címre, de az eredeti számlák az isko-
lákban is kiosztásra kerülnek a hónap folyamán, kérjék gyermekeiktõl. Valamint megtalálható intézmé-
nyünk ügyfélfogadásán is.

Kérjük, minél többen válasszák a csoportos megbízást, elkerülve a késedelmes fizetés okozta
kellemetlenségeket.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

Közösségi összefogással és a jótékonyság jegyében szervezik
meg idén is az Egerszegi advent programsorozatot. Ennek rész-
leteirõl sajtótájékoztatón számolt be Balaicz Zoltán polgármester,
Tóthné Prenner Beáta, a KISOSZ megyei elnöke és Tompa Gábor,
a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje.

ADVENT 2019 PROGRAMAJÁNLÓ
KERESZTURY DEZSÕ VMK

NOVEMBER 30. szombat 21.00
Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs-duó

DECEMBER 1. vasárnap 15.00–18.00
Landorhegyi Advent

DECEMBER 3. kedd 18.00
VILÁGJÁRÓ – Decemberi úti cél: Egyiptom

DECEMBER 5. csütörtök 18.00
Istenek és emberek – Kepes András író, újságíró, televíziós

mûsorkészítõ, egyetemi tanár dedikációval egybekötött elõadása

DECEMBER 7. szombat 21.00
Blahalouisiana –  „Minden rendben” – lemezbemutató turné

DECEMBER 10. kedd 17.30
PSZICHOFILMKLUB – Alul semmi, angol–amerikai vígjáték
A beszélgetést vezeti: dr. Babrik Zsuzsanna pszichiáter, Gaál
Boglárka családterapeuta, Kiss Éva mentálhigiénés szakember.



4 Városháza

TISZTELT GÉPJÁRMÛ-TULAJDONOS!
2019. november 4-tõl a parkolóbérlet-értékesítés színvona-

lának emelése, a gyorsabb és egyszerûbb kiszolgálás érdeké-
ben bevezetjük az övezeti parkolók és a Csipke Parkolóház
esetében a rendszámra szóló parkolóbérletek elektronikus ér-
tékesítését.

A bérletek online megvásárolhatók a honlapunkon, a
www.vgkft.hu-n keresztül rövid regisztrációt követõen, a díjövezet
(2. (zöld), 3. (piros) és 4. (sárga)) vagy a parkolóház és a kívánt idõ-
szak kiválasztásával. A bérletek árát bankkártyával egyenlítheti ki,
banki partnerünk az OTP Bank.

Fontos tudni, hogy a bérletek továbbra is naptári évre, illetve
naptári idõszakokra válthatók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lakcímhez kötött kedvez-
ményes, nem rendszámhoz kötött, a vonatkozó helyi 19/1997. (V.
22.) önkormányzati rendelet 11. § szerinti bérleteket továbbra is
csak az Ügyfélszolgálati Irodán lehet megvásárolni!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátá-
sok és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyíté-
kokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében
ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes kép-
viselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól
a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû
gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülõ, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek részére

az alábbiak szerint:

A 2019/2020. tanév téli tanítási szünetének idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos
helyzetû gyermekek és rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülõ, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabály-
okban meghatározottak szerint fennáll.

A 2019/2020. tanév téli tanítási szünetének idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés biztosításának idõtartama:
2019. december 23., 30., 31. és 2020. január 2., 3. 

(iskolai téli szünet 5 munkanapja)

A 2019/2020. tanév téli tanítási szünetének idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének helyszíne:

Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit
Tagkollégium, 8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u.
2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának
étkezõje)

A 2019/2020. tanév téli tanítási szünetének idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének módja:

„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezé-

sû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást
igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Za-
laegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
(8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér
5.)

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje,
címe:

2019. december 13. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János
tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos to-
vábbi felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zala-
egerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-
930, 502-192, 502-193

A 2019/2020. tanév téli tanítási szüneteinek idõ-
tartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés biztosításának módja:
A szünet idõtartamára esõ munkanapokon a déli
meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfo-
gyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása,
betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított ételt a szülõ elviheti!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez
irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfoga-
dási idõben terjesztheti elõ.

A beadásnál kérjük, vegye figyelembe az ügyin-
tézés idõtartamát is.

Ügyfélfogadási idõ:
kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra,
csütörtök: 13–16.30 óra között.

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK ÉS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI

KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK

RÉSZÉRE A 2019/2020. TANÉV TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA

VONATKOZÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁJA
Vk. Szav.körz. Képviselõ neve Minden hónap Idõpont Hely

1. 1., 2., 3., 9. Domján István elsõ hétfõ 17.00–18.00 
Öveges József Ált. Isk.

(Zalaegerszeg-Andráshida,
Iskola u. 1.)

2. 4., 5., 6. Németh Gábor elsõ hétfõ 15.00–16.00
FIDESZ-iroda
(Zalaegerszeg, 

Kosztolányi u. 8.)

3. 16., 18., 19., 20. Dr. Káldi Dávid elsõ kedd 17.00–18.00 
Belvárosi Ált. Isk.

Petõfi S. Székhelyiskola
(Zalaegerszeg, Petõfi u. 27.)

4. 10., 11., 12., 15. Böjte Sándor Zsolt harmadik kedd 17.00–18.00 
Polgármesteri Hivatal,

I. emelet

5. 42., 47., 48., 49., 50. Gecse Péter második hétfõ 14.00–17.00
Városházán, 

az I. emeleti irodájában

6. 7., 21., 22., 23. Bali Zoltán elsõ hétfõ 16.00–18.00
Városházán,

az I. emeleti irodájában

7. 24., 25., 26., 27., 32. Szilasi Gábor elsõ csütörtök 17.00–18.00
FIDESZ-iroda
(Zalaegerszeg, 

Kosztolányi u. 8.)

8. 8., 28., 29., 30., 31. Makovecz Tamás elsõ hétfõ 17.00–18.00

Zalaegerszegi Városi
Közbiztonsági Polgárõr

Egyesület 
(Zalaegerszeg, Landorhegyi

u. 28. alagsor)

9. 37., 40., 41. Galbavy Zoltán elsõ péntek

16.30–17.30

Alsójánkahegyi Kulturális
Egyesület Közösségi

Házában
(Zalaegerszeg, 

Szent László u. 53.)

17.45–18.45

Kertvárosi Településrészi
Önkormányzat helyisége

(Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 63.

Kertvárosi Posta mögött)

10. 33., 34., 35., 36., 39. Bognár Ákos második kedd 17.00–18.00
Liszt Ferenc Ált. Isk.

(Zalaegerszeg,
Varkaus tér 1.)

11. 38., 43., 44., 45., 46. Orosz Ferencné elsõ kedd 17.00–18.00
Apáczai Csere János ÁMK

klubhelyisége
(Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.)

12. 13., 14., 17., 51. Herkliné Ebedli Gyöngyi utolsó kedd 18.00–19.00
Izsák Imre ÁMK
(Zalaegerszeg, 

Szivárvány tér 1–3.)

Balaicz Zoltán polgármester elsõ kedd 14.00–17.00 
Városházán,

az I. emeleti irodájában

Gecse Péter alpolgármester második hétfõ 14.00–17.00 
Városházán,

az I. emeleti irodájában

Bali Zoltán alpolgármester elsõ hétfõ 16.00–18.00 
Városházán,

az I. emeleti irodájában

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester harmadik szerda 14.00–17.00 
Városházán,

az I. emeleti irodájában

Dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ harmadik hétfõ
10.00–12.00 

és
16.00–17.00 

Városházán,
az I. emeleti irodájában

Keresztes Csaba elsõ péntek 12.00–14.00 
Közösségi Ház

(Zalaegerszeg, Ady E. u. 29.)

Góra Balázs elsõ péntek 12.00–14.00 
MSZP-iroda

(Zalaegerszeg, Ady u. 59.)

Benke Richárd elsõ csütörtök 14.00–15.00 
Jobbik-iroda

(Zalaegerszeg,
Petõfi S. u. 17.)

Kiss Ferenc elsõ hétfõ 15.00–16.00 
Mi Hazánk-iroda

(Zalaegerszeg, Ady u. 59.)

FELHÍVÁS TAKARÍTÓI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Vásárcsarnok
Gazdálkodási Szervezet

Zalaegerszeg
MUNKATÁRSAT

KERES
TAKARÍTÓI

munkakörbe.
ÉRDEKLÕDNI LEHET

A +36-20/940-9010
TELEFONSZÁMON.

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.



1975 óta él Zalaegerszegen,
de talán pontosabb, ha úgy fo-
galmazunk: nyüzsög. Fõleg a
Gébárti-tó partján, hiszen nevé-
hez kötõdik a Kézmûvesek Há-
za és a hozzá szervesen kap-
csolódó Zala Megyei Népmûvé-
szeti Egyesület életre hívása.

– pP –

Hogy a valóságban melyik volt
elõbb? Többek között arról is me-
sélt Skrabut Éva, a népmûvészeti
egyesület elnöke, a Mûvészbejáró
az Orgonában címû rendezvényso-
rozat keretében. Beszélgetõtársa
Arany Horváth Zsuzsa újságíró volt.

Az est folyamán többek között
megtudtuk, hogy Karcagon szüle-
tett, ereiben nemcsak kun, hanem
némi indián vér is csörgedezik
(legalábbis egy, a családját vizs-
gáló genetikai teszt ezt mutatta). A
népmûvészet iránt pedig már kis-
gyermek kora óta érdeklõdik, an-
nak ellenére, hogy neki végül so-
sem volt ideje és türelme ahhoz,
hogy valamelyik mesterséget kita-
nulja. Inkább a szervezõmunkát
emelte mûvészi rangra.

A hetvenes évek közepén já-
runk, és Skrabut Éva az akkori
Megyei Mûvelõdési Központ (ma
Hevesi Sándor Színház épülete)
munkatársa lett, ahol már átvette
néhány népmûvészeti ág „mene-
dzselését”. Fõleg a fafaragókkal,
hímzõkkel foglalkozott. Mint me-
sélte, már ekkor felmerült, hogy jó
volna, ha épülne egy olyan ház,
ahol a kismesterségek jeles képvi-
selõi, vagy a szakmát tanuló fiata-
lok megfelelõ körülmények között
alkothatnak. 1981-ben aztán meg-
alakult az Országos Népmûvésze-
ti Egyesület, majd megyei szerve-
zetek is létrejöttek. Itt 1982-ben
hozták létre a Zala Megyei Nép-
mûvészeti Egyesületet. A cél már
kezdetektõl az volt, hogy a népmû-
vészet ne csak valami múltbéli, vit-
rinbe való dolog legyen, hanem az
újonnan létrehozott tárgyak révén
élõvé váljon. Vagyis az alkotómun-
ka és a tanítás, újratanulás egy-
szerre legyen jelen a folyamatban.

Közben már szervezõdött a
gébárti Kézmûvesek Házának fel-
építése is. Éva közben a Városi
Tanács Mûvélõdési Osztályának
munkatársa lett. (A régi megyei
mûvelõdési ház ugyanis meg-
szûnt, létrejött viszont az MMIK és
a VMK). Ami a gébárti projektet il-

leti, elmesélte: Baránka József,
Pelényi Gyula és Jankovics Tibor
építészek álmodták meg Y alakúra
a kézmûvesházat. A helyszínt még
korábban nézték ki. Az intézmény
városi pénzbõl (körülbelül 730
ezer forintból) épült fel, a szakipa-
ri munkát a helyi vállalatok végez-
ték. De mint késõbb kiderült, sze-
rencsére nem társadalmi munká-
ban dolgoztatták a munkásokat.
Sokan viszont épp társadalmi
munkát vállaltak szívesen a Kéz-
mûvesek Házának létrejöttében.
Skrabut Éva úgy látja, hogy volt az
egészben valami jó értelemben
vett mozgalmi jelleg. Mindenki lel-
kes volt, hozzá akart tenni valamit
az ügyhöz. A ház végül 1983-ra

lett kész, ahol önálló mûhelyeket
kaptak a kézmûvesek. Az alkotó-
ház és a népmûvészeti egyesület
munkája pedig szorosan össze-
kapcsolódott.

Persze mindig jött valami új öt-
let, különösen a rendszerváltozás
után. Mûvésztelep, táborok és
kézmûvesiskola is szervezõdött,
de arra is igény lett, hogy egész
évben nyitva legyen a ház. Ehhez
viszont téliesíteni kellett az épüle-
tet. Mint mondta: ahogy megoldó-
dott egy probléma, mindig jött egy
új, így pihenésre nem sok idõ ju-
tott. A legutóbbi felújításokkal most
nagyjából olyanná vált a Kézmû-
vesek Háza, amilyennek egykor
megálmodták, ennek ellenére vál-

tozatlanul pezsegnek, mert valami
azért mindig felmerül. (Nála pél-
dául három komoly betegség is jött
az elmúlt bõ egy évtizedben a sok
munka mellett, de szerencsére
nem tudták legyõzni, illetve õ
gyõzte le õket.)

Ha Skrabut Éva munkásságá-
ról lajstromot szeretnénk készíte-
ni, akkor azért akadnak még bõ-
ven említésre méltó elemek. Ilyen
például a zalai jurta megépítése,
amivel aztán több mint húsz évig
„turnéztak” az országban, a
fazekastalálkozó életre hívása és
évenkénti megszervezése, a bu-
davári mesterségek ünnepén való
folyamatos részvétel. Ezenkívül
megannyi sikeres pályázat, a népi
dizájn program népszerûsítése és
a Kárpát-medencei tradicionális
sírjelpark életre hívása. 

Ami a népi dizájnt illeti, azt vall-
ja: a használhatóság nagyon fon-
tos! Hagyományos módszerekkel,
tradicionális mintákat felhasznál-
va, olyan új tárgyakat kell készíte-
ni, amik a 21. században is hasz-
nálhatók. Ez a jövõ. Szeretnék pél-
dául a hetési viselet formáit, motí-
vumait átültetni a mai ruhákra is
valahogy. Csak így lehet az egyes
tájegységek kincseit megmenteni.

Fontos lenne az is, hogy isko-
lákban is legyenek megfelelõ
számban kézmûvesórák, -foglal-
kozások, hiszen a mentális és
szellemi fejlõdéshez, a nyitott gon-
dolkodás elsajátításához és a
kreativitáshoz nélkülözhetetlen a
manuális tevékenység, a mûvé-
szeti, népmûvészeti képzés.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hazánkban talán még kevesen

ismerik a lapbook fogalmat, bár
lassan azért beszivárog az okta-
tásba – mondta érdeklõdésünkre
Belediné Baár Krisztina, a Petõfi-
iskola pedagógusa. Hozzátette: õk
is elsõ alkalommal készítettek
ilyent, miután elolvasták, átbeszél-
ték a könyvet. Hagyományos olva-
sónaplót is írtak a gyerekek, majd
ezt követõen kérte õket, hogy min-
denki készítsen lapbookot is. Volt,
aki teljesen önállóan, volt, aki némi
szülõi, tanári segítséggel dolgo-
zott. A lényeg az, hogy a kreatív
munka révén dolgozzák fel az
adott mûvet.

Hiszen a könyv beindítja a gye-
rekek fantáziáját, megelevened-
nek a történetek, szereplõk, s erre
asszociálva készülhetnek el a
lapbookok. Az élményeket feldol-
gozva, összegezve aztán rajzol-
nak, illusztrációkat keresnek, vág-
nak, ragasztanak..., tulajdonkép-
pen bármilyen technikát alkalmaz-
hatnak. Míg dolgoznak, szinte ész-

revétlenül tanulnak is, hiszen a ku-
tató- és manuális munka révén el-
mélyülnek az ismeretek. Nem ki-
zárt, hogy késõbb is jobban emlé-
keznek majd az így feldolgozott
könyvekre, mintha csak egyszerû
olvasónaplót írtak volna. A tanár
azt is örömmel mesélte, hogy leg-
nagyobb meglepetésükre a gyere-
kek úgy jöttek vissza a nyári szü-
netrõl, hogy a vakáció alatt elolva-
sott könyvekhez is készítettek
lapbookokat. 

A projekt nem titkolt célja az is,
hogy a kortárs – és fõleg hazai –
gyermek- és ifjúsági irodalmat is
népszerûsítsék a diákok körében.
Most éppen Bosnyák Viktória Tün-
dérboszorkány címû könyvét ol-
vassák a gyerekek.

A lapbook-készítést persze
nemcsak az irodalomoktatásban,
hanem gyakorlatilag bármelyik
tantárgy esetében lehet alkalmaz-
ni; történelmi, természettudomá-
nyos vagy mûvészeti témák feldol-
gozására is alkalmas ez a fajta
projektmunka.

LAPBOOK

AZ ELMÉLYÜLT TANULÁSÉRT
OLVASMÁNYÉLMÉNYEKBÕL KIÁLLÍTÁS

A Színházbarát Kör tagjai
nagy érdeklõdéssel várták
Sasvári Sándor Jászai-díjas
színmûvészt, eMeRTon-díjas
énekest, aki közvetlenül az
egyik Zrínyi rockmusical elõ-
adása után szakított idõt a ve-
lük való találkozóra. Fáradtság-
nak azonban nem volt nyoma
sem a címszereplõ színmûvész
megjelenésén, sem társalgási
stílusán. Könnyedség és nyu-
galom jellemezte a sokat foglal-
koztatott elõadót, aki a közel-
múltban, éppen az említett sze-
rep miatt, Zalaegerszegen ün-
nepelte 62. születésnapját. 

– b. k. –

A Színházbarát Kör vezetõje,
szószólója, Iványi Ildikó volt a be-
szélgetés moderátora. Kérdéseire
válaszolva Sasvári Sándor szólt a
pályára kerülése történetérõl, karri-
erje fontosabb állomásairól, kicsit a
magánéletérõl és kedvenc idõtölté-
sérõl, a lovaglásról. Elmondta,

amolyan állandóan éneklõ család-
ból származik, ahol már hatévesen
elkötelezõdött a zene mellett. Zene
tagozatos általános iskolába járt,
gitározni tanult, és míg slágereket
játszott, köré gyûlt az egész iskola.
Aztán saját zenekarokat is alakított,
és hamarosan olyan énekesek
mellett zenélt/énekelt, mint Máté
Péter, Zorán, Zárai–Vámosi, Ihász
Gábor, Eszményi Viktória. Katona

korában „laktanyaturnén” vett részt,
és Kerényi Miklós javaslatára je-
lentkezett az induló Rock Színház
társulatához. Itt a sokoldalú képzés
idején többek között klasszikus ba-
lettot is kellett tanulni, olyan társa-
ságban, mint például Vikidál Gyula,
említette meg a vicces sztorit. 

Az elsõ nagyobb szerepét a
Sztárcsinálók címû magyar rock-
operában kapta, majd 1986-ban a

Jézus Krisztus Szupersztár hazai
õsbemutatóján alakította a cím-
szereplõt. Mindez vallásos érzüle-
te miatt is közel állt hozzá. Ismert-
séget hozott és a késõbbiekben is
rendre fõszereplõket, címszerep-
lõket alakított zenés darabokban.
Pályájáról kiemelkedik még a Nyo-
morultak Jean Valjean-jának meg-
formálása, itthon és több évig kül-
földön egyaránt. 

Szerepeinek egy speciális ré-
szét képezik a lovasszerepek. Itt
kapcsolódik össze a hobbi és a
munka, hiszen évtizedek óta díjug-
rató versenyzõ, lovardája és saját
tenyésztésû lovai is vannak. A lo-
vaglás szeretete a zenei elkötele-
zettséggel együtt genetikus a csa-
ládban a felmenõk és utódok ese-
tében egyaránt. És ebbe a körbe
tartozik egy nagy álom is, lo-
vasszínház létrehozása, mely már
egyszer majdnem meg is valósult. 

A közeljövõ tervei között van
egy új nagylemez kiadása, és jö-
võre a Trianonnak emléket állító
lovasszínházi darabban részvé-
tel, mondta a tavaly Magyar Ér-
demrend lovagkeresztjével is elis-
mert mûvész. Végül elárulta, jó
kondícióját a lovaglásnak köszön-
heti, hangját, pedig a sok fellépés
tartja karban. Tréfásan megje-
gyezte: én nem beéneklek, ha-
nem ki. 

LOVAGLÁS ÉS ZENEI ÁLMOK
SASVÁRI SÁNDOR VOLT A SZÍNHÁZBARÁT KÖR VENDÉGE

Ady Endre születésének 142.,
halálának pedig 100. évforduló-
jára emlékeztek a minap a róla
elnevezett zalaegerszegi iskolá-
ban. Az eseménnyel egyúttal le-
zárult a januárban induló Ady
100 emlékév is.

– pet –

Ady Endre 1877. november 22-
én született, a jeles napra emlé-
kezve gyûltek össze az Ady-iskola
diákjai a költõ szobránál, mely az
intézmény udvarán található. Mi-
vel idén Ady halálának kerek év-
fordulója is van, a megemlékezés
részeként száz diák szavalta el a
költõ Ifjú szívekben élek címû ver-
sét, de más költemények is el-
hangzottak a tanulók jóvoltából.

Az ünnepségen Czigány László
igazgató elmondta: az Ady100
emlékévet – mely januárban, a
költõ halálának 100. évfordulóján

indult – számos kulturális program
kísérte az iskolában, többek között
szavalóversenyt is rendeztek, de
hársfát is ültettek az író tiszteleté-
re. Az eseménysorozat zárása-
ként, vagyis az Ady-héten, a meg-
szokott sport-, tanulmányi és mû-
vészeti programok és versenyek

mellett sor került a végzõs gimna-
zisták hagyományos kiállítására
is.

Az Ady-születésnap részeként
száz diák versmondó sétára is in-
dult pénteken délelõtt, ezzel is
népszerûsítve az egyik legna-
gyobb költõnk mûvészetét.

LEZÁRULT AZ EMLÉKÉV

KÉZMÛVESEK HÁZA ÉS NÉPI DIZÁJN
SKRABUT ÉVA A MÛVÉSZBEJÁRÓBAN



– Bánfi Kati –

– Tulajdonképpen hobbiszintû
fazekas vagyok. Viszont az átlagnál
jobb a rajztudásom, és a kettõt jól
tudom kombinálni a mesekerámiák-
nál. A kerámiáim lényege, hangsú-
lyos része inkább a képi világában,
díszítésében, színezésében van.

– Honnan jött a késztetés?
– A sógornõmhöz jártam mese-

terápiára, és ez elindított bennem
egy késztetést. A fejemben megje-

lenõ képeket elõ kellett hívnom, ki-
mutatni, megformálni és aztán azok
fizikális megjelenése újabb üzene-
tet hozott számomra. Az ilyenkor

elõbukkanó õsképek több ezer
éves tudás hordozói, és elsõsorban
a felnõtteknek szólnak. Megrajzo-
lom, ránézek és akkor értem meg
igazán a mese üzenetét, egy újabb
rétegét. Amúgy is hasznos a mese-

terápiát alkotással zárni. Furcsa
volt az is, hogy ha valakinek meg-
mutattam ezeket a rajzokat, kerá-
miákat, mindenki mást látott bele,
ahogy mindenki mást hall ki egy
mesébõl is. Mindenkinek éppen az
aktuális tanulság domborodik ki.

– Akkor jól látható helyre te-
szed a munkáidat, hogy gyó-
gyítsanak?

– Igen, a mosogató fölé, ott lá-
tom a legtöbbet – jegyzi meg. –
Aztán gondoltam, jól lenne ezt a

gyógymódot másoknak is átadni.
Így készült másoknak is kerámia,
illetve a péntekenkénti nyitott mû-
helyünkben ki is lehet próbálni, al-
kotni ilyesmit. Én már megtapasz-
taltam, milyen hatása van a kéz-

mûvességnek, a mesének és a
kettõnek együtt. Ezért csak ajánla-
ni tudom mindenkinek. 

– Milyenek a visszajelzések?
– Van egy félõsebb ismerõs kis-

fiú, aki csak úgy tud nekivágni a
napnak, ha a sárkánylegyõzést áb-
rázoló bögrébõl issza a reggelit. A
mai világban, ami nem a rendrõl
szól, nagyon erõs rendezõ hatásúak
lehetnek a mesék és a mesék által
megjelenõ képek. Mert sok kép vesz
körül minket nap mint nap, hatnak is
ránk, csak nem biztos, hogy a leg-
jobb irányba befolyásolnak. Egyik
kedvencem Holle anyó története. A
róla készített tál, mindennap emlé-
keztet, hogy ma a szorgos vagy in-
kább a rest lány voltam, és annak
megfelelõen alakultak-e a dolgaim.
Nagyon szeretem még a hímzést is
és kombináltam ennek mintavilágát
a kerámiákkal, mivel a kettõvel fog-
lalkozni már nincs idõm. Ez is egy
érdekes képi világot teremtett. 

– Akkor inkább tanítasz vagy
gyógyítasz, miközben mented
és átadod a hagyományokat?

– Mindkettõ. Már maga az
együttlét és a közös munka is jó
hatású. Régen is összeálltak, be-
szélgettek, miközben valamilyen
tevékenységet végeztek az embe-
rek. Ezt a már-már kihalt, közös-
ségépítõ, léleknyugtató rítust is pó-
tolja a fazekasmûhelyünk, ami jó-
fajta baráti beszélgetések színtere
is. Ebbõl a körbõl alakult egy újabb
hagyományõrzõ csoport, akik a
betlehemest elevenítik fel. Több
család összefogva. Tavaly is negy-
venen vettünk ebben részt. Az idén
december 21-én, Nemesapátiban
újra összegyûlünk e célból.

Látványos és ízletes módon
kerültek szó szerint is terítékre
a zöldségek és gyümölcsök, az-
az a negyedik osztályos kör-
nyezetismeret tananyag egy ré-
sze az Eötvös-iskola 4. a osztá-
lyában. A gyerekek terülj-terülj
asztalkákká változtatták a pa-
dokat, és csoportmunkában vit-
ték véghez a varázslatot az
alapanyag-beszerzéstõl az elké-
szítésen és dizájn kitaláláson át
a terítésig. Aztán jóízûen elfo-
gyasztották a „feladatot”.

– b. k. –

Pedagógusok mondják az
ügyes gyerekekre, hogy szinte fal-
ják a feladatokat. Most is ez tör-
tént. Néhány héttel ezelõtt nagy
örömmel fogadták a tanulók a
kreativitást, felkészültséget,
együttmûködést egyaránt kívánó
munkát, készítsenek az egészsé-
ges táplálkozási elveknek megfe-
lelõ zöldséges szendvicseket. A jól
sikerült megoldások után a tanító-
nõ, Szakonyé Feith Erika, újból fel-
adta a leckét gyümölcssaláták te-
rén. De ezúttal a közösségi szelle-
met erõsítendõ, új csoporttársakat

kellett választani a végrehajtás-
hoz. Csapatonként egy-egy gyü-
mölcssalátát kellett készíteni, amit
bármilyen egyéb étel ötlettel ki le-
hetett egészíteni. 

Az osztályba lépve nagy sür-
gés-forgás fogadott, és a látvá-
nyos és ízléses terítékek azonnal
rabul ejtették a szemet. Közelebb-
rõl nézve aztán az apróbb finom-
ságok is szembetûntek, mint szeg-
fûszeggel díszített biotányér (kivájt
pomelóból), színben és ízben har-
monizáló gyümölcsök, magok,

aszalványok, egy lelkes fiúcsapat
által készített smoothie, a gyere-
kek meg is magyarázták, mit jelent
a kifejezés (zöldségbõl, gyümölcs-

bõl készített pürésített ital). Édesí-
tõként mézet kínáltak, de azért
akadt egy kis cukor és tejszínhab
is, hogy minél több ízlést ki tudja-
nak szolgálni. Rágcsaként biokek-
szek szolgáltak. Volt, aki virágot is
tett a vázába, vagy õszi hangulatú-
ra álmodta a kiegészítõket, illetve

mécsessel fokozta a han-
gulatot. Szuperül megol-
dott feladatot nyugtázha-
tott a tanítónõ, aki el-
mondta, az iskola oktatási
programjában egyébként
is szerepel az egészséges
táplálkozás. Emellett és a
tananyagmélyítés mellett
a csoportösszetartást,
munkamegosztást és a jó
ízlést is fejlesztette a fel-
adat. Hozzátette még, az
osztály erõssége a rajztu-
dás is, éppen most van ki-
állításuk a József Attila
Városi Könyvtárban „Föl-
dön, vízen, levegõben”

címmel. Legközelebb pedig kará-
csony elõtt tartanak majd hasonló
partiprogramot, a szülõk bevoná-
sával. 

A terra sigillata (magyarul: pe-
csételt föld/agyag) fényes, vörö-
ses felületû, keményre égetett ró-
mai edényfajta gyûjtõneve, ame-
lyet általában dombordíszes pe-
csételéssel díszítettek. Az ókor-
ban olyan értéke volt, mint nap-
jainkban a porcelánnak. A jó mi-
nõségû agyagból készített edé-
nyeket korongozással vagy for-
matálban öntéssel alakították ki, a
kiszárított edényeket egy speciális
összetételû iszaplébe mártották,

majd nagyméretû kemencékben,
800–1000 Celsius-fokon égették
ki.

A római korban közkedvelt lu-
xustermék birodalmi össztermelé-
se becslések alapján elérhette az
évi 15 millió darabot is. Korabeli
forrás említi, hogy egy dombor-
díszes edény egy legionárius kato-
na másfél napi zsoldjába került,
míg egy olcsóbb, a kiállított tálhoz
hasonló darab, egy félnapi zsold
összegét érte.

6 Kitekintõ

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
FOLYAMATOSAN INDULNAK!

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: DECEMBER 9. (HÉTFÕ) ÉS DECEMBER 11. (SZERDA)
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

VOKSH OKTATÁSI KFT.
AKTUÁLIS KÉPZÉSI AJÁNLATA:

· 2019.12.16. 13.00 GKI Teherautó-vezetõ és Autóbusz-vezetõ;
(jelentkezési határidõ: 2019.12.05., vizsga. 2019.12.21.)

UTOLSÓ TESZTLAPOS GKI VIZSGA!!!!
(2020.01.01-TÓL SZÁMÍTÓGÉPES TESZTVIZSGA)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
• („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!

• TAXI vezetõ, személygépkocsis-személyszállító; 

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

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

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769

FORD ECOSPORT
1.5 Sigma Titanium
Powershift (2016.12.)

ELADÓ újszerû állapotban, garázs-
ban tartott, automata váltós (6 fo-
kozat), 47.500 kilométerrel, 2021-
ig érvényes mûszakival, rendsze-
resen és frissen szervizelt – assis-
tance.

Ár: 4,09 M Ft.
Érd.: 20/549-5188.

A HÓNAP MÛTÁRGYA
A RÓMAIAK LUXUSKERÁMIÁJA

A zalaegerszegi városházán kiállított, 2. században készült,
talpgyûrûs terra sigillata tál Zalalövõn, az egykori Salla területén
került elõ.

GYÜMÖLCSSALÁTÁK SOKFÉLEKÉPPEN
TERÜLJ ASZTALKÁK A KÖRNYEZETÓRÁKON

MESÉS HAGYOMÁNYÕRZÉS
A KÖZÖS MUNKA JÓ HATÁSÚ

Néptánctanítás, táncházak szervezése, bábelõadások és kéz-
mûves-foglalkozások. Többségében pályázati támogatással, te-
hát ingyenesen, kedvezményesen. Ez tömören a Tarsoly Erdélyi
Mezõségért Egyesület tevékenységi köre. Az egyik vezetõségi
tag, Gaál Annamária még a népmesék elkötelezettje is. Mesejele-
netekkel díszített kerámiáiból kisebb kiállítást mutat be november
30-án az Budapesti Gazdasági Egyetemen rendezett táncház ki-
egészítõjeként. Errõl az irányvonalról kérdeztük.



Az elmúlt években rendre a
dobogón végzett az NB II Nyu-
gati csoportjában a ZTE FC nõi
labdarúgócsapata. Az idei
idényre is a dobogós helyek
egyikének megszerzését tûzték
ki célként. A mostani szezonra
emelkedett az osztály létszáma,
új együttesek érkeztek a cso-
portba és ezzel megváltoztak az
erõviszonyok is. A zalaiak az
õszi idény után a 6. helyen áll-
nak. 

– Az 5–6. hely jelenleg a reali-
tás – vélekedett Pergel Andrea, a
ZTE edzõje. – Szerepelhettünk
volna jobban is.  Amatõrcsapat lé-
vén történt már olyan is, hogy
egyik játékosom egy átdolgozott
éjszaka után felült a buszra és el-
utazott a bajnoki találkozóra. Ki-
lencven percig fent volt a pályán,
amiért csak köszönet jár. Munka
és tanulás mellett vállalják a focit a
lányok, csak dicsérni tudom õket.
Nem csoda, hogy nem mindig elég
friss a csapat, gond volt a koncent-
rációval. Sokszor vesztettünk pon-
tot emiatt. Például a Csepel és a

Soroksár elleni vereség minden-
képpen idesorolható. Az elõttünk
álló Ajka otthonában a hajrában
hagytunk ki nagy helyzeteket.  Két
csapat  – a Mol Vidi és a Kozár-
misleny – elleni vereségünk vállal-
ható, bár az utóbbitól nagyon ki-
kaptunk. A két együttes sokkal
jobb körülmények között dolgozik,
mint mi.

– Az õsz során melyik csa-
patrésszel voltak nagyobb prob-
lémák?

– A kozármislenyi 10-0-ás vere-
ségünket leszámítva a védekezé-
sünkkel alapjában véve elégedett
voltam. Támadásban sok helyze-
tet alakítottunk ki, amelyeket rend-
re kihagytunk. Ezen mindenkép-
pen javítanunk kell, ha jobb helye-
zést szeretnénk elérni.

– Jön a téli pihenõ, gondol-
kodnak a csapat megerõsíté-
sén?

– Szezon közben igazolni nem
egyszerû, mivel nehéz mozdítani a
játékosokat. A tavaszi rajtig kide-
rül, hogy új igazolásokat tekintve
sikerrel járunk-e. 

– Dobogón végezni már biz-
tosan nem sikerül, tízpontos
hátrányban vannak a harmadik
helyezettõl. A tavasszal mit sze-
retnének elérni? 

– Jó lenne megszerezni a köz-
vetlen élboly mögötti ötödik helyet.
Ehhez elsõsorban jó felkészülés
kell. Remélem, hogy a lányok a le-
hetõségekhez mérten el fognak
járni az edzésekre. Fontos lesz
még, hogy helyzetkihasználás te-
rén is feljavuljunk, és a védekezé-
sünk továbbra is stabil legyen.

7Sport

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
KTE-Duna Aszfalt–Zalakerámia-ZTE KK

80-75 (22-20, 15-16, 20-20, 23-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Kecskemét.

PINKK Pécs–ZTE NKK 55-85 (11-19, 19-19, 18-25, 7-22)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Kozármisleny.

CFR Cluj (román)–ZTK FMVas 1:7 (3542-3688)
Bajnokok Ligája-tekemérkõzés, nyolcaddöntõ, Kolozsvár. 

Ferencváros–ZTE FC 3-2 (3-1)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés, Budapest.

Semjénháza–Tarr Andráshida SC 1-3 (0-0)
Megye I. o. labdarúgó-mérkõzés, Semjénháza.

– Valóban, vannak objektív,
tényszerû okok, amivel nem tu-
dunk mit kezdeni – hangoztatta
Bencze Tamás vezetõedzõ. – Van
azonban olyan, amire nincs ment-
ség, ilyen például a Szeged elleni
elsõ félidõnk. A második félidõ po-
zitív visszaigazolás volt számom-
ra. A szünetben két mondatot
mondtam az öltözõben, majd gyor-
san kijöttem. A második félidei já-
tékukkal a fiúk  bizonyították, hogy
velem  akarnak dolgozni.  

– A csapat védekezését néz-
ve elmondható, hogy nyolc for-
duló után a ZTE kapta a máso-
dik legtöbb pontot. A védeke-
zéssel gondok vannak?

– Erõs lenne, ha azt monda-
nám, hogy rendben van, miként az
is, hogy teljesen rossz. Érdekes
módon ellenfeleink, fõleg
Egerszegen nagyon jó százalék-
kal dobnak ellenünk. Aktuális el-
lenfeleink játékát két-három mér-
kõzésre visszamenõleg kielemez-
zük. Készülünk belõlük. Azt ta-
pasztaltam, hogy elõttünk közel
sem dobtak ilyen jól, itt Egersze-
gen megtáltosodtak. Azon va-
gyunk, hogy változzon a védeke-
zésünk. Edzésrõl edzésre gyako-
roljuk. Bizakodom, hogy tovább ja-
vul a védekezésünk.

– Mennyire tartja sikeresnek
a légióskiválasztást?

– Agafonov, Johnson és

Williams a Pécs és Szeged elleni
mérkõzéseken jó teljesítményt
nyújtott. 

– Djurics viszont adós marad
a pontokkal?

– Nincsen meg a ritmusa. A fel-
készülés alatt kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújtott. Meccsen-
ként húsz pont körül dobott. Ered-
ményesen, jól játszott. Akar, hajt.
A Szeged ellen is volt 3–4 tiszta
helyzete, kihagyta. Védekezésben
jól teljesített. Nagyon bízom ben-
ne, hogy elkapja a ritmust. 

– A szezon elején nyilatkozta,
hogy elõrelépést vár a fiatalok-
tól. Doktort leszámítva ez nem
nagyon történt meg…

– Nem úgy játszanak, ahogy el-
képzeltem. Õk is tudják, többet vá-

rok tõlük. Azt sem szabad elfelej-
teni, hogy az elsõ nyolc fordulóban
játszottunk öt találkozót elsõ szá-
mú irányító nélkül. Az irányító fon-
tos eleme egy csapat játékának,
nem tudunk úgy játszani, ahogy el-
terveztük. Ebben a helyzetben
többet kellene segíteni a fiatalok-
nak, de a nagyobb terhet nem bír-
ják el. 

– Ubillát miért küldték el?
– Felépülése nagyon hosszú

ideig tartott volna. Tudni kell, hogy
a baleset során bordazúzódást és
egyéb csontsérülést szenvedett.
Akinek volt ilyen sérülése, tudja,
sokszor a levegõvétel is nehéz,
fájdalommal ját. Ráadásul nem le-
het tudni, mi történik a pályán a
testi kontaktok során. Nagyon
hosszú idõre irányító nélkül ma-
radtunk volna, muszáj volt felbon-
tani a szerzõdését. Teljes erõvel
dolgozunk a pótlásán, de a piac
ilyenkor szûk, és nem akarunk
melléfogni. Nagyon drágán lehet-
ne venni, de a mi anyagi lehetõsé-
geinknek megfelelõt, aki szakmai
szempontból is tud segíteni, eddig
nem találtunk.

– Nehéz helyzetben van a
ZTE, lát esélyt a nyolcba kerü-
lésre? 

– Vesztettünk el olyan két mér-
kõzést, amelyet nyernünk kellett
volna, de van két bravúrgyõzel-
münk idegenben. Az Oroszlány el-
leni hazai vereség leginkább fáj. A
Szolnok elleni hazai vereségnél a
megbeszélt taktikát nem hajtotta
végre  a csapat. Nem mondom,
hogy lehetetlen küldetés a nyolc
közé kerülés. Különösen akkor, ha
sikerül egy jó irányítót igazolnunk,
aki új impulzusokat ad a csapatnak.

NAGYON FONTOS A JÓ IRÁNYÍTÓ
NEM MONDTAK LE A NYOLCBA KERÜLÉSRÕL

Gyengén kezdte az idei bajnokságot a Zalakerámia ZTE KK fér-
fi NB I-es kosárlabdacsapata. A Kaposvár elleni idegenbeli bra-
vúr után kevesen hitték, hogy hazai pályán botlik többször a zalai
együttes. Az elsõ hazai gyõzelmet a nyolcadik fordulóban szerez-
te meg a  ZTE. A gyengébb szereplésnek vannak objektív okai,
így a játékosok balesete, azonban csak erre fogni a gyengébb
kezdést, nagy hiba lenne.

– Számított rá, hogy önre
esik a választás vagy meglepe-
tésként érte a felkérés?

– Váratlan volt az edzõváltás és
a felkérés is. Hatalmas megtisztel-
tetés a kinevezésem. Hosszú évek
óta vagyok a ZTE-nél, elõbb játé-
kosként, késõbb másodedzõként
dolgoztam. Nagy kihívásnak tar-
tom a felnõttcsapat irányítását.

– Gondolkodott, hogy elvál-
lalja, vagy a vezetõk nem sok
idõt hagytak a döntésre? 

– Hamar kellett döntenem, és
gyorsan igent mondtam. Az elmúlt
évek alatt mindig a tudásom legja-
vát igyekeztem adni. Sokkal tarto-
zom a klubnak, örömmel vállaltam
a felkérést.

– Gáspár Dávid és Molnár
József mellett töltötte be a má-
sodedzõi posztot, fõleg az
elõbbivel volt hosszú a kapcso-
lata. Milyen tapasztalatokat
gyûjtött?  

– Másodedzõként sok minden-
re volt rálátásom, és természete-
sen sokat tanultam. Emellett a já-
tékos-pályafutásom alatt megszer-
zett tapasztalatokat is igyekszem

felhasználni. Több mint húsz éve
vagyok – a játékos-pályafutáso-
mat is beleértve – a magyar kosár-
labdában. Nem lehet kérdés, hogy
a másoktól tanultakat is beépítem
a munkámba.

–  Az elmúlt hét forduló során
mi nem mûködött a ZTE NKK-
nál. Miért kezdték gyengébben a
szezont?

– Nehéz mérkõzésekkel kezd-
tünk. Az idei bajnokság nagyon ki-
egyensúlyozott, minden találkozón

meg kell küzdeni a gyõzelemért.
Nincsen könnyû ellenfél. Az elsõ
hét forduló után állhatnánk jobban,
de rosszabbul is.  A Gyõr elleni si-
kerünk a meglepetés kategóriájá-
ba tartozik. Kétségtelen, hogy vol-
tak olyan mérkõzések, amelyeken
nyerhettünk volna, akkor a gyõze-
lem-vereség aránya lehetne jobb
is. 

– Évek óta a védekezés volt a
ZTE játékának az alapja, ez ma-
rad önnél is?

–  Játékosként is a védekezést
tartottam a legfontosabbnak, ed-
zõként sem változott a vélemé-
nyem. A védekezés fõleg szív és
akarat kérdése. Nem a napi dobó-
formán múlik, hogy egy csapat
hogyan védekezik. Ezzel lehet
megalapozni a jó támadójátékot.
Ritmust ad a csapat játékának,
ebbõl következhet a jó támadójá-
ték.

– A szezon elején az alapsza-
kasz végére a nyolcba kerülés
volt a cél, ami Magyar Kupa
nyolcas döntõjébe jutást ér. Tel-
jesülhetnek a célok?

– Az elsõ kör után kell ott lenni
a legjobb nyolc között! A bajnok-
ságban továbbra is ez a minimális
cél. Nem lesz könnyû, mert a me-
zõny kiegyenlítõdött, de mindent
megteszünk ennek eléréséért.

EDZÕT VÁLTOTT A ZTE NKK
A JÓ VÉDEKEZÉS AZ ALAP HORVÁTH ZSÓFIÁNÁL

Hét forduló után vezetõedzõ-váltás történt a ZTE NB I-es nõi
kosárlabdacsapatánál. Az új szakvezetõ Horváth Zsófia másod-
edzõ, a csapat egykori játékosa lett. A klubnál a váltást nem in-
dokolták. Az új szakvezetõt elképzeléseirõl, terveirõl kérdeztük. 

CFR Cluj (román)–ZTK FMVas
1:7 (3542-3688)

Bajnokok Ligája férfi tekemér-
kõzés, a legjobb nyolc közé jutá-
sért, elsõ találkozó. Kolozsvár.

Remekül kezdte a találkozót a
zalai csapat. A két meccspont és a
több mint 70 fás elõny jótékonyan
hatott a folytatásban pályára lé-
põkre. A második körben Rudolf
kikapott ellenfelétõl, Járfás Sz. biz-
tosan verte Sabaut, továbbra is
biztosan vezetett a ZTK FMVas.  A
záró sorban lévõk feladata volt,
hogy megtartsák a jelentõs

faelõnyt, s akkor már 5:3-ra nyer a
zalai csapat. Nemes és Farkas Á.
nem elégedett meg ennyivel, túl-
teljesítette a célt, legyõzte ellenfe-
lét, és a ZTK fölényes gyõzelmet
aratott.

A zalaiak végig koncentráltan,
fegyelmezetten játszottak a román
bajnok ellen. Remek teljesítményt
nyújtva fölényes gyõzelmet arat-
tak. A visszavágó formalitásnak tû-
nik.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Manea (615 fa)–Boanta (622), 0:1,
Lungu (580)–Farkas S. (628), 0:2,

Dudas (640)–Rudolf (625), 1:2,
Sabau (585)–Járfás Sz. (620), 1:3,
Merza (589)–Farkas Á. (596), 1:4,
Mihalciou (Laposi) (533)–Nemes
(597), 1:5.

A több ütött fáért járó két pontot
a ZTK FMVas kapta, így alakult ki
az 1:7-es végeredmény.

Takács László, a ZTK FMVas
elnöke: – Titkon reménykedtünk a
gyõzelemben. Nem gondoltuk,
hogy a vártnál jócskán nagyobb
különbséggel sikerül gyõznünk. Az
eredmény alapján a visszavágó
formalitásnak tûnik. 

FÖLÉNYES GYÕZELEM AZ ELSÕ MÉRKÕZÉSEN

A hagyományokhoz híven idén
is megrendezte a ZTE Súlyemelõ
Klub a Kiss Róbert-emlékversenyt.
A zalai súlyemelés egyik alapítójá-
ra egyéni verseny keretében, négy
egyesület részvételével emlékez-
tek.

A ZTE VERSENYZÕINEK
EREDMÉNYEI.
FÉRFIAK:
Fiú. 73 kg: 1. Nátrán Álmos 86 pont. 
Serdülõ. 67 kg: 1. Varga Martin 153
kg (70+83). 73 kg: 1. Simon Viktor 91
kg (43+48). 89 kg: 2. Ebedli Mátyás
104 kg (43+61).
Junior. 61 kg: 1. Rácz Dániel 183 kg
(82+101). 67 kg: 1. Kárász Kristóf 143
kg (63+80). 73 kg: 1. Varga Kristóf
173 kg (83+90).
Felnõtt. 89 kg: 1. Györkös Milán 223
kg (95+128). 
NÕK:
P87 kg: 1. Danicser Anita 114 kg
(50+64).

A legjobb versenyzõk különdíjazás-
ban részesültek (ROBI pontszámítás
alapján): felnõtt nõk: Kozma Boglár-
ka, Körmendi Imp. SE, felnõtt férfiak:
Rácz Dániel ZTE SK, utánpótlás nõk:
Darabos Jázmin HVSE, utánpótlás
férfiak: Halász Richárd Tatabányai SC
és a legjobb zalai versenyzõnek
Rácz Dániel ZTE-SK bizonyult.

A DOBOGÓ MÁR ELÚSZOTT
A HELYZETKIHASZNÁLÁSBAN JAVULNI KELL

VERSENNYEL EMLÉKEZTEK AZ ALAPÍTÓRA
NYOLC SZÁMBAN GYÕZTEK AZ EGERSZEGIEK
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• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

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

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

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.

Ügyfélszolgálati iroda:

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

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

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2019. 11. 27., 28. (Városrészenként eltérõen)

2019. 12. 25., 26. Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2019. 11. 29., 2019. 12. 27 Papír: minden hó utolsó pénteki napja.

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

heti rendszerességgel történik

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

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

p.: 9.00–15.00

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

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

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

BEJELENTKEZÉS:

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

MOBIL MASSZÕR


