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Dr. Császár Gabriella adjunk-
tus, a PTE Egészségtudományi
Kar Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontjának igazgatója elõadásá-
ból kiderült, miért is fontos a fizi-
kai aktvitás fenntartása idõskor-
ban. Egyrészrõl a társadalom
széles rétegérõl van szó, hiszen
a statisztikai adatok szerint 2005
óta a 65 évnél idõsebbek már
többen vannak, mint a gyermek-
korúak, és 2018-ban 100 gyer-
mekre már 130 idõskorú lakos ju-
tott. A magas életkorral másrész-
rõl növekszik az egészségügyi
kockázat, hiszen egy átlagos 28
éves korú férfihez viszonyítva
egy 73 éves férfi négyszer gyak-

rabban veszi igénybe a járóbe-
teg-ellátást, tízszer gyakrabban a
kórházi ellátást, illetve tizenkét-
szer gyakrabban írnak fel részére
gyógyszert. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték
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Mint azt a rendezvényen Kaján
Imre múzeumigazgató elmondta:
a kiadványsorozat célja, hogy a

Zala megyével kapcsolatos mú-
zeumi kutatások tudományos pub-
likációk formájában is megjelenje-
nek.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KÖZGYÛJTEMÉNYI KUTATÁSOK
EGY KÖTETBEN

Megjelent a Zalai Múzeum kiadványsorozat 24. száma. Ezúttal
harminckét szerzõ huszonhét tanulmánya olvasható a kötetben,
melyet a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutattak be
a közelmúltban.

– AL –

Dr. Gubán Miklós dékán el-
mondta, mindkét intézmény elkö-
telezett abban, hogy a zalaeger-
szegi munkaerõpiacot lássák el jól
képzett szakemberekkel, ezért el-
engedhetetlen a középiskolákból
álló szervezet és a felsõfokú in-
tézmény együttmûködése. Az
egyetem oldaláról kiemelten fon-
tos, hogy a megyeszékhelyen
vagy a környéken végzett közép-
iskolások helyben tanuljanak to-
vább, és ne más városokban,
mert nem biztos, hogy visszajön-
nek. A másik fontos szempont,

hogy a ZSzC több tagintézményé-
nek képzése illeszkedik a gazdál-
kodási kar profiljához. Az együtt-
mûködés célja egyrészt az, hogy
erõsödjön az egyetem megtartó
ereje, másrészrõl biztosítva le-
gyen a könnyebb átjárhatóság a
középfokú és a felsõfokú oktatás
között. Ezt részben már szolgálja
az, hogy az egyetem oktatói taní-
tanak középiskolákban. A felsõok-
tatási szemlélet még hatékonyabb
közvetítése érdekében vállalják a
középiskolák képzéseinek, tan-
anyagainak fejlesztését és össze-
hangolását az egyetem képzései-
hez igazítva. Emellett közös kép-

zési és pályaorientációs progra-
mokat indítanak, beiskolázási ren-
dezvényeket szerveznek, és
együtt fejlesztik az egyetem okta-
tási és kutatási tevékenységét a
megállapodás keretében.

Szabó Károly, a ZSzC kancel-
lárja elmondta, hogy a közelmúlt-
ban megkötött együttmûködés a
zalaegerszegi Csány László Szak-
gimnázium közgazdasági, pénz-
ügyi, számviteli, informatikai, a
Ganz Ábrahám Szakgimnázium
logisztikai, informatikai, a Széche-
nyi István Szakgimnázium és
Szakközépiskola informatikai, va-
lamint a Keszthelyi Közgazdasági
Szakgimnázium közgazdasági,
pénzügyi, számviteli, logisztikai és
a szintén keszthelyi Asbóth Sán-
dor Szakgimnázium és Szakkö-
zépiskola informatikai képzésére
vonatkozik. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

KÖZÉPISKOLÁTÓL AZ EGYETEMIG
EGYÜTT TERELI A DIÁKOKAT A BGE GKZ ÉS A ZSZC

A középiskolai valamint az egyetemi oktatás összehangolása
érdekében kötött együttmûködési megállapodást a Budapesti
Gazdasági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara (BGE GKZ)
és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSzC). A megállapodás
legfontosabb célja, hogy a helyi fiatalok helyben tanuljanak to-
vább, és a helyi munkaerõpiacot erõsítsék majd.

EGÉSZSÉG ÉS FIATALOS MEGJELENÉS
HOGYAN ÕRIZHETJÜK MEG EZT IDÕSKORBAN? 

Ha valaki napi fél órát mozog, legalább öt évvel mondhatja fia-
talabbnak magát. Akárhány évesek is vagyunk, szeretnénk ezt a
látszatot kelteni, fõleg az idõsebb kor felé közeledve. A fizikai ak-
tivitással nem csupán fiatalos megjelenést érhetünk el, de meg-
õrizhetjük jó egészségi állapotunkat is. A Seinor Akadémia tava-
szi szemeszterének második napja e témát járta körül.

Mint a polgármester fogalmazott,
Gébárton további 350 millió forintból
utakat, sétányokat, hidakat építenek,
a már meglévõk mellé további ját-
szóeszközöket telepítenek a gyer-
mekek számára. Lebontják a Hattyú
büfét és a helyébe egész évben láto-
gatható, stílusában a kézmûvesház-
hoz hasonló vendéglátóegységet
szeretnének létrehozni. Az igények-
nek megfelelõen pelenkázót és il-
lemhelyeket is magában foglaló vi-
zesblokkot is építeni fognak.  

Balaicz Zoltán szólt arról, hogy
a város az idén 270 millió forintot
fordít az ivóvízrendszer, 469 milliót
pedig a szennyvízhálózat fejlesz-
tésére és karbantartásra, a Zala-
víz Zrt. pedig pályázati forrásból
27,5 millió forintot használhat fel
több utcát érintõ fejlesztési, re-
konstrukciós feladatokra. 2014–
2020 között 16,8 milliárdos TOP-
forrás állt rendelkezésre, ennek
egy részét már felhasználta a vá-
ros. Ugyanakkor felszabadult 900
millió, amibõl 170 millió forinttal ki-
egészítették a Dózsa-, Petõfi- és
Liszt-iskola felújítására szánt for-
rásokat. A fennmaradó 768 millió
forintos keretbõl közlekedési fej-
lesztéseket valósítana meg a vá-
ros. Ezek között szerepel a Kosz-

tolányi utca kétirányosítása, illetve
a Balatoni úti két körforgalom
kétsávosítása, ez utóbbival csök-
kennének a közlekedési gondok. 

A Modern Városok Program ke-
retében a Göcseji Múzeum közelé-
ben 99 férõhelyes új parkoló épül
(a régi Galamb utca két oldalán), a
9,5 milliárd forintos beruházással
zajló városi uszoda- és strandépí-
tés részeként április elején meg-
nyitják az ideiglenesen befedett új
kültéri medencét, majd ezt követi
az uszoda épületének lebontása. A
TOP-program keretében megvaló-
suló új sport- és rendezvénycsar-
nok tervezésének közbeszerzése
a közelmúltban lezárult, a hat je-
lentkezõbõl májusban választják ki
a nyertes tervezõt. 

Döntött a közgyûlés arról, hogy
2020-tól a bentlakásos intézményi
ellátás esetén a térítési díjat ellátási
napra kell meghatározni. Az étkez-
tetés esetén az intézményi térítési
díjak 1,7–2,8 százalékkal növeked-
nek a jövedelemtõl függõen. A böl-
csõdei gondozási díj nem változik, a
bentlakásos intézményeknél – az
idõsek gondozóházában és az idõ-
sek otthonában 3,5 százalékos térí-
tési díj emelkedésérõl határoztak. 

Béres János szobrászmûvész

alkotásaként 16 millió forint költ-
séggel II. Rákóczi Ferencnek
emelnek emlékmûvet a Rákóczi
utcában, míg Darabos Géza és a
Reneszánsz Kõfaragó Kft. tervei
alapján, 18 millió forintos költség-
gel a magyarság szabadságküz-
delmei elõtt tisztelgõ emlékmûvet
és országzászlót állítanak a vasút-
állomással szemben az egykori
felszabadulási emlékmû helyén.

A közgyûlés újabb hét város-
részben hozott létre településrészi
önkormányzatokat. Ebergényben,
Gálafejen, Olában, Ságodban,
Pózván, Kazsaházán és Csács-
ban. A településrészi önkormány-
zat tagjai munkájukat ingyenesen
végzik szabadidejük terhére a
közösség érdekében.

A képviselõ-testület tájékozta-
tót hallgatott meg a beszerzési
testület munkájáról. 2019-ben 37
szerzõdést kötöttek, ebbõl a helyi,
zalai, zalaegerszegi cégek része-
sedési aránya 84% volt.

(A közgyûlési döntések részle-
teire lapunk következõ számában
visszatérünk.)

A JÖVÕ GÉBÁRTON
FEJLESZTÉSEKRÕL, SZOBORÁLLÍTÁSRÓL IS DÖNTÖTT A KÖZGYÛLÉS

További játszóelemeket helyeznek el Gébárton.

A Gébárti-tó szabadidõs célú további fejlesztésérõl, TOP-os
összegek átcsoportosításáról (melynek keretében indul a Gébárt
2-es program), szobrok állításáról, valamint közmûvek fejleszté-
sérõl is szólt Balaicz Zoltán, Zeginfo címmel tartott közgyûlés
utáni sajtótájékoztatóján.

Fotó: – pP –



Az ügyeleti betegellátás Zala-
egerszegen napközben és este
három felnõtt- és egy gyermek-
orvossal, 22 óra után két fel-
nõtt- és egy gyermekorvossal
mûködik. Hétköznap 16 órától
másnap reggel nyolc óráig, míg
hétvégeken és ünnepnapokon
24 órás idõtartamban vehetõ
igénybe.

Az ügyeleti ellátás területén
mûködõ háziorvosi praxisok szá-
ma összesen 58, ebbõl 24 a ve-
gyes (felnõtteket és gyermekeket
is ellátó), 22 a felnõtt- és 12 a
gyermekpraxisok száma. A köz-
ponti ügyeleti feladat ellátásában
az elmúlt évben összesen hat or-
vos vett részt, a területi ellátási kö-
telezettséggel rendelkezõ házior-
vosokon kívül. Az ügyeletet teljesí-
tõ orvos feladatai többek között:
ellátásban részesíti a rendelõben
megjelent járóbeteget, sérültet. Hí-
vásra otthonában keresi fel a bete-
get, szükség esetén gondoskodik
a betegnek az illetékes intézetbe
történõ szállításáról. Gondoskodik
kórházba szállításról, és hogy a

beteg kezelõorvosa megfelelõ tá-
jékoztatást kapjon az általa nyúj-
tott ellátásról. Rendelkezésre áll,
hatósági megkeresésre is. Az
ügyeletben 13 szakképzett nõvér

vesz részt, közülük 7 fõ fõállású
közalkalmazott.

A háziorvosi ügyeleti ellátás for-
galmi adatai változásokat mutat-
nak az elmúlt évekhez képest. Míg
például 2011-ben 23 ezer 213
esetrõl számoltak be, 2019-ben 17
ezer 652 fõ volt a betegforgalom,
ami 24 százalékkal kevesebb. Az
ügyeleti esetszám csökkenése a
felnõttügyelet esetében 33 száza-
lékos a gyermekügyeletnél csak 7
százalékos. A leginkább szembe-
tûnõ a felnõttügyelet hívásadatai-
nak 63 százalékos csökkenése.
Ezzel párhuzamosan a központi
ügyeleti rendelõben ellátott ambu-
láns esetek mindössze 25 száza-
lékkal csökkentek. Az ügyeleti el-
látásban tapasztalható esetszám-

csökkenésben közrejátszik a kór-
ház sürgõsségi betegellátó osztá-
lyának megjelenése is, amely
2012 januárjában kezdte meg mû-
ködését, a nap 24 órájában beuta-
lás nélkül is igénybe vehetõ. 

Az ügyeletet vállaló felnõtt- és
házi gyermekorvosok átlagéletko-
ra 60 év, a nyugdíjkorhatárt már
többen elérték. Életkoruk, meg-
romlott egészségi állapotuk miatt
nagy megterhelést jelent, hogy
ügyelet után azonnal folytatniuk
kell a normál napi munkafolyama-
tot. Többen jelezték, hogy
amennyiben továbbra is vállalniuk
kell az ügyeletet, nyugállományba
vonulnak. 

A háziorvosok magas életkora,
az országosan tapasztalható or-
voshiány, az ügyeleti ellátásban
tapasztalt igénybevétel hosszú
ideje tartó csökkenése felveti az
alapellátási ügyeleti rendszer
strukturális átalakításának szüksé-
gességét. Az errõl szóló egyezte-
téseket a zalaegerszegi önkor-
mányzat megkezdte a Magyar Or-
vosi Kamarával.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az idõskorban ki milyen beteg-

ségben szenved, vagy éppen meg
tudja õrizni egészségét hosszabb
távon, abban szerepet játszik a fe-
lelõsség is, ami a nem fertõzõ be-
tegségek megelõzése szempont-
jából mintegy 40 százalékra tehe-
tõ. Itt kap hangsúlyt az életmód:
mennyit mozgunk, hogyan táplál-
kozunk, mennyire vagyunk érdek-
lõdõek, bizakodóak és kiegyensú-
lyozottak.

Az idõskorral ugyanakkor testi
és lelki változások járnak együtt. A
legnagyobb kockázatot a szív- és
érrendszeri betegségek jelente-
nek, de gyakoriak a daganatos és
a légzõszervi megbetegedések is.
Mentálisan nehéz elfogadni azt is,
hogy hamarabb elfáradunk. Itt a ta-
vasz, a kertészkedés ideje. Be kell
látni azt, hogy nem tudunk egy-
szerre mindent megcsinálni. In-
kább osszuk be a munkákat, és
közben álljunk meg többször pi-
henni. 

A testmozgásnak egyszers-
mind bizonyított szerepe van szá-
mos szervi betegség megelõzésé-
ben, kezelésében. Ez a WHO
ajánlása szerint a 18–64 éves kor-
osztály számára heti 300 perc
mérsékelt, vagy 150 perc magas
intenzitású testmozgást kell, hogy
jelentsen az egészségi állapot
fenntartása, javítása érdekében. A
64 év feletti korosztály esetében
az ajánlott mennyiség heti 150
perc mérsékelt, vagy 75 perc in-
tenzív fizikai aktivitásra módosul.
Ehhez sokféle mozgásformát –
úszás, jóga, gyaloglás, kerékpáro-
zás, nordic walking, társastánc,
csoportos torna stb. – választha-
tunk.

Lambertné Katona Mónika ki-
emelt projektigazgató köszöntõjé-
ben szintén a fizikai aktivitás fon-
tosságára hívta fel a figyelmet.

Mozgással ugyanis sokat tehetünk
egészségünkért. Errõl Sturcz
Istvánné beszélt, aki könyvet is írt
a témában. Sokan védekeznek az-
zal, hogy bár csak lenne erre

idõm. Dr. Palányi Ildikó tanszékve-
zetõ fõiskolai docens elõadásából
kiderült, hogy jó idõgazdálkodás-
sal ez megoldható, mellyel úrrá le-
hetünk az állandó nyomás miatti
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2 Közélet

ZALAEGERSZEGEN

A KERTVÁROSBAN,
A LÉPCSÕSOR UTCAI

GARÁZSSORBAN,

AKNÁS GARÁZS ELADÓ.
ÉRDEKLÕDNI:

+36-30/397-0170-ES

SZÁMON LEHET.

TOYOTA AVENSIS
KOMBI, FEKETE METÁL,
2014-ES ÉVJÁRATÚ,

99.000 KM FUTÁSSAL,
RENGETEG EXTRÁVAL

FELSZERELVE ELADÓ.

ÉRDEKLÕDNI:
+36-30/946-3743-AS

TELEFONSZÁMON LEHET.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hangsúlyozta: az együttmûkö-

déstõl azt várják, hogy csökkenjen
a középfokú és a felsõfokú okta-
tás közötti szakadék. Miután a
szakgimnáziumban és a techni-
kumban végzett fiatalok jelentõs
része továbbtanul, kevesebb buk-
tatókkal jár majd a két képzési
szint közötti átmenet számukra.
Az együttmûködés további hoza-
déka, hogy már a nyolcadikosok-
nak olyan tanulóutat tudnak majd
felmutatni, ami az alapfoktól kiin-
dulva vezet a középfokú oktatá-
son át a felsõfokú oktatásig, még-
pedig helyben. 

A sajtótájékoztatón az érintett
középiskolai intézmények vezetõi
is részt vettek. Németh Andrea, a
Csány László Szakgimnázium
igazgatója érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy végzõs diákjaik
mintegy kétharmada a BGE zala-
egerszegi karán kíván továbbta-

nulni. A középiskolában már most
is adnak órákat az egyetem okta-
tói, de miután az együttmûködés
keretében képzésben részesülhet-
nek a csányos tanárok, nagyobb
rálátásuk lesz a tananyagi elvárá-

sokra. Ez fõleg a matematikára vo-
natkozik. Az ötödik év ad majd le-
hetõséget a pluszórákra, hogy a
leendõ hallgatóknak ne okozzon
nagy meglepetést az egyetemi
szintû matematika elsajátítása. 

EGÉSZSÉG ÉS FIATALOS MEGJELENÉS
HOGYAN ÕRIZHETJÜK MEG EZT IDÕSKORBAN? 

KÖZÉPISKOLÁTÓL AZ EGYETEMIG
EGYÜTT TERELI A DIÁKOKAT A BGE GKZ ÉS A ZSZC

A sajtóeseményen elhangzott:
az ötvenezer persze egy relatív
szám, hiszen azt jelzi, hogy az
Egerszeg-kártya 2003-as létreho-
zása óta ennyit adtak ki a meg-
hosszabbításokkal, elvesztésekkel,
lejárat utáni nagyobb szünetekkel,
majd újabb igénylésekkel együtt.

A polgármester arról is tájékoz-
tatott, hogy bõvíteni szeretnék a
kártyával igénybe vehetõ szolgál-
tatásokat: a jövõben a skanzen és
a Göcseji Múzeum is bekerülhet
azok közé az intézmények közé,
melyeket a zalaegerszegi lakosok
kedvezményesen látogathatnak a
kártya birtokában.

A tapasztalatok szerint a leg-
többen a futball- és kosárcsapat
mérkõzéseit, a színházat, a mozit
és az AquaCityt látogatják a kár-
tyával, de sokan a szombati ingye-
nes parkolás, vagy a kedvezmé-
nyes autóbuszbérlet miatt váltják

ki. A smart city program elemként
az Egerszeg-kártya 2019 márciu-
sa óta online is igényelhetõ és
hosszabbítható (az ügyfélkapun
keresztül). A hosszú távú cél pedig
az, hogy a plasztikkártyát felváltsa
egy mobil applikáció, ami gyakor-
latilag elveszíthetetlen és otthon-
felejthetetlen.

A kártyát jelenleg három évre
2000 forintért lehet igényelni.

AZ ÖTVENEZREDIK TULAJDONOS
TOVÁBBRA IS NÉPSZERÛ AZ EGERSZEG-KÁRTYA

Az 50 ezredik Egerszeg-kártya tulajdonosát köszöntötte a vá-
rosházán Balaicz Zoltán. Kontler Dániel már egy újabb változatú
plasztikkártyát vehetett át a polgármestertõl.

egyéni vállalkozó

A HÁZIORVOSI ÜGYELETI RENDSZERRÕL
JELENTÕSEN CSÖKKENT A BETEGELLÁTÁS FORGALMA
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ÚTLEZÁRÁS MÁRCIUS 15-ÉN
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2020. március 15-én

(vasárnap) a városi ünnepség miatt 9.00 órától lezárják a Csány tér
Göcseji út felé tartó szakaszát. Az elõkészítõ munkálatok nem
érintik a Táncsics utcát (Dél Hercegnõje társasház), így az utcába
való behajtás a Kossuth utca lezárásáig zavartalan. 9.30 órától
lezárják a Széchenyi tér és a Kossuth utca teljes szakaszát. Az
útzár feloldására az ünnepséget követõen kerül sor. A Csány tér
vasútállomás felé vezetõ szakaszán várhatóan 12.00 órától, a
Göcseji út felé vezetõ szakaszán 13.00 órától indulhat meg a
forgalom. A helyi autóbuszjáratok 9.00 órától 13.00 óráig a Mártírok
útján közlekednek. Az útlezárás miatt március 15-én (vasárnap)
8.00 órától 13.00 óráig a Csány téren tilos a parkolás!

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

HIRDETMÉNY
A „SPORT MECÉNÁSA DÍJ” ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a „Sport mecénása díj” adományozásával  kí-

vánja kitüntetni 2020. évben is azt a magánszemélyt vagy szervezetet, aki/amely az elmúlt év-
ben kiemelt szponzora volt Zalaegerszeg valamely sportszervezetének,  kiemelten támogatta a
város sportéletében megvalósuló programokat, a helyi sportélet területén fejti ki önzetlen tevé-
kenységét.

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rende-
let alapján a díjból évente egy adományozható.

A díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, valamint a város közigazga-
tási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi.

A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2020. március 15. napjáig a város polgármesteréhez kell el-
juttatni (levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).

Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a www.zalaegerszeg.hu portálon elérhetõ.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS
LAKOSSÁGI

ADATGYÛJTÉSRÕL
A Központi Statisztikai Hi-

vatal (KSH) Zalaegerszeg te-
lepülésen önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló la-
kossági adatfelvételt hajt
végre, a korábbi évek gya-
korlata szerint. A felvételek
az Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program
(OSAP) szerinti megnevezé-
sei a következõk:

1539 Munkaerõ-felmérés és
kiegészítõ felvételei

1942 A lakosság utazási
szokásai

2153 Háztartási költségveté-
si és életkörülmény
adatfelvétel, naplóve-
zetés

2154 Háztartási költségveté-
si és életkörülmény
adatfelvétel, éves ki-
kérdezés

Az összeírási munkát a
KSH megbízásából a Statek
Statisztikai Elemzõ Központ
Kft. (Statek Kft.) fényképes
igazolvánnyal ellátott kérdezõi
végzik. A válaszadásra kijelölt
háztartások kiválasztása a
KSH népszámlálási adatállo-
mányának aktualizált változa-
tából véletlenszerû mintavétel-
lel történik az ország különbö-
zõ településein.

Az adatfelvételekbõl szár-
mazó eredmények nélkülözhe-
tetlenek a társadalom jellemzõi-
nek feltérképezésében. A ka-
pott adatokat a KSH a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. CLV.
törvény, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendelet (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR)
elõírásának megfelelõen bizal-
masan kezeli, azokat más szer-
vek, személyek részére nem
szolgáltatja ki. Az eredménye-
ket név és egyedi azonosító
nélkül, összesített statisztikai
táblázatokban közlik.

A lakosság részére munka-
napokon hétfõtõl csütörtökig
8.00 és 16.30 között, pénteken
8.00 és 14.00 óra között a +36-
80/200-766-os telefonszámon,
illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-
címen adnak felvilágosítást az
adatgyûjtés módszertanával és
a kutatási eredményekkel kap-
csolatosan a www. ksh.hu
internetes oldalon található tá-
jékoztatás.

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDOKSÁG INTÉZMÉNYE

LÕTÉRGONDNOK munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Ebergényi utca 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

Lõtérgondnoki feladatok ellátása. A feladat ellátásához szolgálati lakás biztosított.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltétel: szakmunkásképzõ intézet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

• szakmunkásképzõ intézet, villanyszerelõ, kisteljesítményû kazánfûtõ,

• sportlövészetben jártasság, sportlövõ edzõi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt, a 92/314-090-es

telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg

címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 47/2020, valamint a munkakör

megnevezését: lõtérgondnok.

Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül.

Személyesen: Bodrogi Csaba, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• ZMJV Önkormányzat honlapja

• Zalai Hírlap

• ZalaEgerszeG újság, Zalaegerszegi 7 nap újság

Meghívó
MÁRCIUS 17-ÉN 17 ÓRAKOR

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

KÉT NÕI ALKOTÓ MUTATKOZIK BE.

Dériné Farkas Mária Macskaklán címû könyvét mutatják

be, majd az érdeklõdõk megismerkedhetnek Burka Nikolett

autodidakta mûvésszel, akinek a közelmúltban volt kiállítása az

Apáczai ÁMK-ban. Minikiállítás és meglepetés is lesz.

ZALAEGERSZEGEN IS

ELMARADNAK
A MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉSEK

Kedves Zalaegerszegiek! 

Közösségünk biztonsága és egészsége a legfontosabb! Ezért
az operatív törzs szakmai iránymutatását figyelembe véve Zala-
egerszegen is elmarad a március 15-i városi ünnepség. Emellett
kérjük, hogy a város minden hivatalos, iskolai, illetve civil közössé-
ge mérlegelje az elõttünk álló idõszakban a nagyobb létszámú
programok megtartását. Természetesen a város vezetése és kép-
viselõ-testülete néma fõhajtással és koszorúzással le fogja róni
tiszteletét 1848–49 hõseinek emléke elõtt. Köszönjük minden érin-
tett megértését, különösen azokét a fellépõkét, akik lelkiismerete-
sen készültek a programokra. Természetesen egyénileg, kokárdá-
val és a lakóépületek fellobogózásával mindannyian kifejezhetjük
hálánkat a szabadságért küzdõ õseinknek. Zalaegerszegen egyéb-
ként továbbra sincs koronavírussal fertõzött beteg, és az a legfon-
tosabb, hogy tegyünk meg mindent a megelõzés érdekében, külö-
nösen a veszélyeztetett korosztályok esetében. A fõ tudnivalók
részletesen olvashatók ebben a korábbi bejegyzéseben:
https://www.facebook.com/balaiczz/photos/a.394275553916131/3
106176682725991 

Köszönettel: 
Balaicz Zoltán 
polgármester

– AL –

Prof. dr. Boncz Imre, az egész-
ségtudományi kar kapcsolati
dékánhelyettese köszöntõjében
azt hangsúlyozta, hogy a felsõok-
tatásban ma már nem elég a tudás
átadása, kel-
lenek élõ ipari
kapcsola tok
is, ami a piac
és a kormány-
zat részérõl is
elvárás. A
konferencia is
a felvevõ piac-
cal való szak-
mai kapcsolat-
tartást szol-
gálja, hiszen
azok a helyi, regionális és orszá-
gos szolgáltatók képviseltetik ma-
gukat a rendezvényen, amelyek fi-
gyelemmel kísérik a képzés tema-
tikáját, illetve amelyeknél elhelyez-
kednek végzett hallgatóik. Ezáltal
is erõsödik a felsõoktatás és a pia-
ci szereplõk együttmûködése.

Gecse Péter, Zalaegerszeg al-
polgármestere azt mondta, hogy a
város a turisztika területén is a le-
hetõségek idõszakát éli. A Modern
városok program keretében épülõ
M76-os gyorsforgalmi út az orszá-
gos közlekedés vérkeringésébe
köti be a megyeszékhelyt, ami a
gazdaság mellett a turizmus fejlõ-
désére is kihat majd. A rendelke-
zésre álló szálláshelyek tekinteté-
ben pozitív elõrelépés, hogy szál-
loda létesülhet a volt MMIK he-
lyén. Az elõkészítés alatt álló pro-
jekt állami beruházásban valósul-
hat meg. A meglévõ szálláshelyek
már a közeljövõben növekedhet-
nek, hiszen végéhez közeledik a
volt Balaton Szálló átalakítása,
egy magánbefektetõi beruházás-
ban. Az alpolgármester a város le-
endõ turisztikai attrakciói közé so-
rolta az épülõ új uszodát és városi
strandot, amelynek elsõ ütemét
április elsején adják át. Március
16-án teszik le a Mindszentynum
alapkövét a felújítás alatt álló Gö-
cseji Múzeum mellett. A szabadidõ
hasznos eltöltetését szolgálja
majd az alsóerdei rekreációs park,
és a Gébárti-tó körül megépítendõ
kerékpár- és gyalogút. Már áll a
Boldogasszony-kápolna a Gébár-

ti-tó délre esõ parkjában, amit
újonnan létesített kerékpárút sze-
gélyez. A regionális szerepkörrel
bíró gébárti kézmûvesek háza bõ-
vítése is befejezõdött, hozta szóba
többek között.

A turisztikai szolgáltatók mel-

lett az Országos Meteorológiai
Szolgálat (OMSZ) is képviseltette
magát. Németh Ákos éghajlati
szakértõ, kommunikációs munka-
társ érdeklõdésünkre elmondta,
az idõjárás az egészségturizmus-
ra is hatást gyakorol. Mivel befo-
lyásolhatja a terápia hatékonysá-
gát, létezik már gyakorlat arra,
hogy egy gyógyhelyen a kúra ide-
jének kijelölésénél figyelembe ve-
szik a várható idõjárást, már
amennyire ez lehetséges. Az
OMSZ készít orvosmeterológiai
jelentéseket. Mint mondta, az
orvosmeterológia se nem orvos-
tudomány, se nem meterológia,
de erõsen határterület. A zala-
egerszegi rendezvényen is azért
vesznek részt, mert jelen vannak
az egészségtudománnyal foglal-
kozók, ami lehetõséget ad arra,
hogy a két nagyon eltérõ tudo-
mány mûvelõi találkozzanak egy-
mással és kicseréljék tapasztala-
taikat. 

A konferencia fõ támogatója a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány volt. Csalló Andrea
ügyvezetõ igazgató elmondta, fon-
tos számukra ez a terület, hiszen
ügyfeleik között turisztikai szolgál-
tatók is megtalálhatóak, akik szá-
mára mikrohitelt is nyújtanak. Az
alapítvány azontúl, hogy Magyar-
országról egyedüli tagja az
Enterprise Europe Network turiz-
mus szektorának, már több hatá-
ron átnyúló turisztikai projektben is
részt vett a zalai vállalkozásokat
segítendõen.

KONFERENCIA
AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSRÓL
A FELSÕOKTATÁS ÉS A PIAC SZEREPLÕIVEL

Az egészségturizmus trendjeinek bemutatása jegyében harma-
dik alkalommal szervezett konferenciát és kiállítást a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE) Egészségtudományi Kara Zalaegerszegi
Képzési Központjában. Az országos szinten is egyedülálló témá-
jú rendezvényen 8 egyetem 24 hallgatója tartott elõadást, vala-
mint 16, egészségturizmusban érdekelt kiállító mutatta be a szol-
gáltatásait.



4 Városháza

ÁPOLÓT/
GONDOZÓT

KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI

GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK

GONDOZÓHÁZA
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U.13/A)

FELVÉTELT HIRDET
1 FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ

MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltétel: OKJ ápoló
vagy szociális (szak)gondozó
végzettség.

Jelentkezni
a 92/511-342-es

telefonszámon, vagy
a gondozohaz@gkzala-

egerszeg.hu e-mail-címen
lehet önéletrajzzal.

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizott-
ság Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlésének 2020. évi költségve-
tésérõl szóló 2/2020. (II. 10.) önkormányzati
rendelete alapján pályázatot ír ki az egészség-
ügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhé-
re történõ támogatás felhasználására.

Pályázatot nyújthatnak be Zalaegerszegen mû-
ködõ szociális, egészségügyi, idõsügyi, esély-
egyenlõségi tevékenységet végzõ civil szerveze-
tek, amelyek a pályázat benyújtásakor már leg-
alább egy éve megalakultak, továbbá Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott szociális és egészségügyi intézmények,
valamint azon intézmények, melyek zalaegerszegi
székhelyûek, és támogatási kérelmük kifejezetten
szociális, egészségügyi és idõsügyi tevékenység-
re, a kisebbség társadalmi helyzetének javítására,
valamint a város esélyegyenlõségi programjának
végrehajtására irányul. 

A támogatási kérelmek Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzat által
nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli
forrás átvételének szabályairól 8/2015. (III. 13.) ön-
kormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése rendel-
kezései alapján az 1. a melléklet – Pályázati adat-
lap – kitöltésével nyújthatók be, az abban foglalt
tartalmi és formai követelményekkel. A kérelemhez
csatolni kell a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján kiállított – 1. b melléklet – összeférhetetlen-
ségrõl és érintettségrõl szóló nyilatkozatot is. A ké-
relem benyújtásakor a támogatást kérõnek nyilat-
kozni kell, hogy az önkormányzat hivatalán keresz-
tül mely szakosztályhoz, szakbizottsághoz nyújtott
be egyidejûleg azonos célra kérelmet, valamint ar-
ról, hogy az önkormányzat, az önkormányzat költ-
ségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai
felé nincs lejárt határidejû tartozása és nincs köz-
tartozása. A rendelet 1. b mellékletében található
nyilatkozat III. pontjában a támogatást kérõnek nyi-

latkozni kell  az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 22. § (1) bekezdése szerinti áfaala-
nyiságról is.

A pályázaton nyert támogatás felhasználásának
elszámolása a fent említett önkormányzati rendelet
6. §-ában foglaltak szerint történhet. 

Támogatás 
• mûködési kiadások kiegészítésére; vagy
• közösségi programok megvalósítására  és
• tárgyieszköz-beszerzés céljára adható.

Abban az esetben, ha pályázatuk közösségi
programok megvalósítására szól, kérjük feltüntetni,
hogy a programon hány fõ vesz részt.

Rendelkezésre álló forrás: 1.250.000 Ft  

A pályázatok beérkezési határideje, helye:
A pályázatot és a nyilatkozatot 1 példányban,

zárt borítékban, 2020. március 13. (péntek) napjáig
lehet személyesen benyújtani Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigaz-
gatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19.).  

Postai úton történõ továbbítás esetén a leg-
késõbbi feladási dátumbélyegzõ: 2020. március
13.

A pályázat elbírálása során kizáró tényezõ:
– ha valamelyik pályázó a 2019. évi önkormány-

zati támogatással határidõre nem, vagy nem
megfelelõ módon számolt el, a támogatási
megállapodásban foglaltakat nem teljesítette,

– a pályázati kiírásnak nem megfelelõ, hiányos
pályamunka,

– határidõ letelte után érkezett a pályázat.
A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal Hu-

mánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19.) szerezhetõ be, továbbá a www.zala-
egerszeg.hu honlapról is letölthetõ (E-ügyintézés,
formanyomtatványok).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÁRCIUS 13. 11 ÓRA Ünnepi megemlékezés az 1848-as forradalom és szabadság-
harc hõseinek tiszteletére
(Izsák Imre Általános Iskola és Domb utcai emlékhely)

MÁRCIUS 13. 20 ÓRA Fatal Error/Kies-koncert (Keresztury Dezsõ VMK)
MÁRCIUS 13. 17 ÓRA Történelmi megemlékezés az 1848-as forradalom és

szabadságharc eseményeirõl – Ünnepi mûsor, koszorúzás a
Csillagh László-emlékmûnél
(Andráshida városrész, Gébárti úti emlékmû)

MÁRCIUS 14. Videós találkozó 2020 (Art mozi)
MÁRCIUS 14. 10–18 ÓRA Kalotaszegi gyöngyhímzés (Gébárti Kézmûvesek Háza)
MÁRCIUS 14. 19 ÓRA ELMARAD! Németh Ferenc Jazz Trio koncertje

(Keresztury Dezsõ VMK)
MÁRCIUS 14. – MÁRCIUS 15. Magyar Filmek Hétvégéje (Art mozi)
MÁRCIUS 15. 10 ÓRA Nemzeti ünnepi megemlékezés az 1848–49-es forradalomról

(Csány László tér és Deák Ferenc-szobor)
MÁRCIUS 16. 18 ÓRA TRACCS – Gundel Takács Gábor (Mimosa Lounge)
MÁRCIUS 17. 17.30 ÓRA Pszichofilmklub: Kontroll nélkül c. német dráma

(Keresztury Dezsõ VMK)
MÁRCIUS 17. – ÁPRILIS 4. Lelkem színei – Kiállítás Pátkai Béla rajzaiból

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
MÁRCIUS 18. 18 ÓRA „ELTÉRÕ MEGKÖZELÍTÉSEK A MAGYAR TÖRTÉNELEMKU-

TATÁSBAN – A 2. magyar hadsereg a keleti fronton”
(Keresztury Dezsõ VMK)

MÁRCIUS 18. 14 ÓRA A „VÍZ VILÁGNAPJA” – Vízvédelmi plakátkiállítás
(Andráshidai Mûvelõdési Központ)

MÁRCIUS 19. 14–18 ÓRA Termelõi és Kézmûvesvásár (Art mozi)
MÁRCIUS 19. 18 ÓRA (Gasztro TalkShow – Stahl Judit (Keresztury Dezsõ VMK)
MÁRCIUS 19. 18 ÓRA „Pingáló…” – Kiállításmegnyitó Dömötör Andrea hímestojás-

festõ népi iparmûvész alkotásaiból
(Andráshidai Mûvelõdési Központ)

MÁRCIUS 21. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
(Göcseji Falumúzeum)

MÁRCIUS 21. Tavaszi Rajzfilmnap (Art mozi)
MÁRCIUS 21. 10 ÓRA RÁADÁS séta – Ismerd meg a 125+1 éves Hotel Arany Bárányt
MÁRCIUS 24. 18 ÓRA „EGYÜTT A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT – Hulladékmentes

életmód, vagy mégse?!” (Keresztury Dezsõ VMK)
MÁRCIUS 25. 9.30 ÉS 10.45 Mesevarázs – Zabszalma-koncert (Keresztury Dezsõ VMK)
MÁRCIUS 26. 19 ÓRA EGERSZEGI PÁHOLY: Nagy Ervin

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
MÁRCIUS 26. 18 ÓRA Kiss Balázs Kunó: „Párkapcsolat: a nagy hazugság”

(Keresztury Dezsõ VMK)
MÁRCIUS 27. Aludj máskor – 24 órás vetélkedõ

(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
Március 27. 19 óra Szóban és zenében – Zenetudományi bérlet 2020

Bánky József Remekmûvek zongorára címû elõadása
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

MÁRCIUS 27.  21 ÓRA Elefánt-koncert (Keresztury Dezsõ VMK)
MÁRCIUS 28. – MÁRCIUS 29. Nemzetközi díszmadár-kiállítás (Keresztury Dezsõ VMK)
MÁRCIUS 28. VAGY ÁPRILIS 4. Idõjárás függvényében változhat!

Medvehagymanap (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
MÁRCIUS 31. – ÁPRILIS 30. Vitrinkiállítás: Alkotóközösségeink bemutatkoznak

(Gébárti Kézmûvesek Háza)
MÁRCIUS 31. 18 ÓRA TRACCS – Dr. Csókay András elõadása (Art mozi)

FELHÍVÁS
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû

és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek részére a 2019/2020. tanév
tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó

szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasznál-
ható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés
keretében ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

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

részére az alábbiak szerint:

A 2019/2020. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára 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 jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

A 2019/2020. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés biztosításának idõtartama:
2020. április 9. és 14. (iskolai tavaszi szünet 2 munkanapja)

A 2019/2020. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára 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 tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkezte-
tés igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt. 21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyom-
tatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ (8900 Za-
laegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.)

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe: 
2020. március 30. (hétfõ)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az alábbi te-
lefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-930, 502-192, 502-193

A 2019/2020. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára 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 elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsé-
ge vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a szülõ elviheti!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyer-
mekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete
még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben ter-
jesztheti elõ. 

A beadásnál kérjük vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRÓL

ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRÓL

A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:
Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközeinek módosítása

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg településszerke-
zeti tervét, valamint helyi építési szabályzatát (ZÉSZ) módosítani
kívánja az Északi Ipari Park keleti területére vonatkozóan.

A ZÉSZ-módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök-
rõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 32. § (6) alapján tárgyalá-
sos eljárás keretében kívánjuk egyeztetni. 

A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlésének partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló
43/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján a településrende-
zési eszköz módosításáról – társadalmi bevonás keretében – a part-
nerségi egyeztetésben részt vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközei módosításának vé-
leményezési dokumentációja elkészült, mellyel kapcsolatosan la-
kossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum idõpontja: 2020. március 13. 15.00 óra
A lakossági fórum helyszíne: Keresztury Dezsõ VMK

(Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
3. elõadó)

Zalaegerszeg településrendezési eszközeinek módosításával kap-
csolatban partnerségi egyeztetés keretében 2020. március 21-ig –
névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír
alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály,
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) vagy a
partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre. 

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Fõépítészi Osztályához (Zalaeger-
szeg, Kossuth L. u. 17–19. 413. iroda, tel.: 92/502-134).

Együttmûködésüket és segítségüket elõre is köszönöm.
Balaicz Zoltán s. k.

polgármester
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– pánczélPetra –

Bora Levente Akvárium címû
monodrámája arról szól, amirõl rit-
kán merünk beszélni. Vagyis, hogy
mi van akkor, ha egy férfi valójá-
ban nõnek érzi magát. Már kisfiú-
kora óta. Milyen lelki vívódásokkal
kell felnõnie/élnie, és hogyan rea-
gál erre a külvilág; az osztálytár-
sak, munkatársak, vagy a szimpla
járókelõk. A fiatal bábszínész (aki
az írója és rendezõje is az elõ-
adásnak) egy nagyon valóságos
és hétköznapi közegbe helyezte el
a történetet (és ezzel a társadalmi
problémaként jelentkezõ kérdést).
Egy multicég irodájában láthatjuk
hõsünket, vagyis Lorándot. Éppen
unottan ül, sõt fekszik a számító-
gépe fölött. A sokadik agyoncukro-

zott kávéját issza, és gyakorlatilag
várja, hogy leteljen a munkaidõ.

Tá-tá-tá-ti-ti-ti – ezt kopogja a
klaviatúrán, hogy a szomszéd
boxokban hallják a kollégák, hogy õ
bizony dolgozik. Mintha kapun be-
lüli munkanélküliség lenne: a fel-
adatok korántsem töltik ki a teljes
munkaidõt. Nem véletlenül lett az
az elõadás „mûfaja”, hogy irodare-
vü, hiszen valamivel szórakoztatnia
kell magát Lorándnak, hogy elteljen
a nap. Látszattevékenység, ábrán-
dok, mesélés, sanzonéneklés (ez
utóbbin, illetve a dalok szövegén
talán még lehetne egy picit csiszol-
ni). Mindeközben a multicégek vilá-
gának éles kritikája is felmerül a
vicces jelenetekben. A teljesít-
ményorientáltság, a hierarchia, az
online kapcsolati hálók, a kívülállók

számára érthetetlen szleng és
szakzsargon, valamint az állandó
színjáték mások felé; vagyis a fo-
lyamatos és fojtogató megfelelési
kényszer. Nehogy megtudja bárki
is, hogy más vagy.  (Lorándot fér-
fias öltözékben látjuk a nyitójelenet-
ben, de szája rúzsozva van, amit
gyorsan le is töröl – miután a sok
kávétól magához tér – nehogy
meglássuk.) Mintha víz alatt len-
nénk, vagy egy akváriumban.

Igen ám, de ez az akvárium
mégiscsak biztonságot ad, hiszen
a zárt struktúrában a „halak” jól
megvannak egymással, egyik sem
különb igazából a másiknál. A nyílt
tenger, vagyis a szabadság sokkal
merészebb terep. Ott sok a ve-
szély, az egyént bármikor sérülé-
sek érhetik. Testi éppúgy, mint lel-
ki. Loránd identitáskeresésének
lényege épp ebben a konfliktus-
ban rejlik. Maradjon egy átlagos
hal a langyos vízû akváriumban,
tovább rejtegetve a titkát, vagy
lépjen ki a nyílt vizekre. Bevállalja?

– visszhangzik fejünkben Csernus
doki közhellyé vált kérdése.

Az elõadás során a fõszereplõ
parádés játékkal, és nagyon ötle-
tes dramaturgiával, bábtechnikai
eszközökkel jut el a „coming
outig”. Onnan indulva, hogy
ötéves korában magára vette az
anyukája tûsarkúját, „kiminkelte”
az arcát, és jól érezte magát eb-
ben a „jelmezben”. Az anya egyál-
talán nem haragudott, de azért el-
magyarázta, hogy a fiúk nem
sminkelnek és hordanak magas-
sarkút. Mások viszont már nem
voltak ennyire megértõek a nehe-
zen beilleszkedõ és furcsa fiú
iránt. És ahogy az lenni szokott,
mindig van egy erõsebb fiú, aki ki-
gúnyol, kötekedni kezd és megüt.

A történet szereplõi a multicég
irodájának dobozaiból bukkantak
elõ, mégpedig héliumos lufibábok
formájában. Csak egyetlen lufit nem
lehetett visszatuszkolni a helyére:
egy szemeteskukából kiszabaduló,
magas, vörös lufit, aki Loránd nõi

identitásának jelképe. Ha akarja, ha
nem, a „karakter” mindvégig jelen
van a színen. Szép szimbólum,
hogy a fõszereplõt ért sérelmek
„kellékei” (széttépett rajz, ruhák)
épp e kukába landolnak. Valóban
szemetesbe való lenne mindaz, ami
a srác nõi énjét jelenti? – merül fel a
kérdés a nézõben. Nyilván nem, és
szerencsére az út- és identitáskere-
sés során Loránd is eljut odáig,
hogy igenis (fel)vállalja önmagát.
Mert a szabadság, a tenger nyíltsá-
ga és sokszínûsége mégiscsak töb-
bet ér az akvárium zárt világánál. A
léggömbökkel pedig messzire lehet
repülni, ha kiszabadítjuk õket a do-
bozból. Még akkor is, ha közben
fennáll a sérülés veszélye.

Az Akvárium nem közhelyek-
kel apellál, nem a politika meg-
szokott jelmondataival közelíti
meg a témát, nem használ sem
alpári, sem orvosi nyelvet, és
még csak nem is öncélúan beszél
a homoszexualitás kérdésérõl. A
bábmûvészet – némi pszicholó-
giával, na és a humorral, meg ze-
nével fûszerezve – kiváló eszköz
arra, hogy egy kényes témáról
érthetõ és mindenki számára át-
érezhetõ módon beszéljünk.
Több szempontból is megvilágít-
va a kérdést. Anélkül, hogy bárki
is kényelmetlenül érezné magát a
darab láttán. Jó volna, ha ez a
mentalitás a színpadon túl is ér-
vényesülne.

SZABADSÁG, VAGY AZ AKVÁRIUM ZÁRTSÁGA?
BÁBELÕADÁS EGY FIÚ ÚTKERESÉSÉRÕL

A téma érzékeny, az elõadás emiatt „érzékenyítõ” is. Persze
leginkább elgondolkodtató, társadalomkritikus és roppant szóra-
koztató. A Griff Bábszínház Esti mese felnõtteknek címû soroza-
tának keretében legutóbb a gyõri Vaskakas Bábszínház egyik
vendégelõadását láthatta a közönség.

Fotó: Vaskakas Bábszínház

– b. k. –

A március eleji megnyitó a vá-
ros legjelesebb keramikusainak
érdeklõdése és kel-
lemes Bach zenei
aláfestés mellett
zajlott. Az alkotá-
sok pedig némán,
de annál erõsebb
kifejezõ erõvel
idézték fel a lélek
õsi világát, számta-
lan szimbólum
megjelenítésével,
az alkotó univerzá-
lis jártasságát, el-
mélyülését és
együtt rezgését bi-
zonyítandó.

– Itt nincsenek
bukfencek, csak
tiszta formavilág.
Igazság önmagához és a világhoz.
Ezzel vonul be Szemereki Teréz a
mai magyar kerámiamûvészetbe.
A gyökerek vannak itt, melyek fát

növesztenek, és a nap sugarai él-
tetik azt tovább. Ez a kõben, kerá-
miában megjelenõ kultúra is jó len-
ne, ha így élne tovább – mondta

többek között köszöntõjében Né-
meth János Kossuth-díjas kerami-
kusmûvész, a nemzet mûvésze. 

Nehéz méltó szavakat találni a

tárlat miliõjére, Feledy Balázs mû-
vészeti író is inkább ezen földöntú-
li világba kalauzoló megnyitón az
alkotó életútjának összetevõirõl
beszélt, mely egy hosszú és szép
életpályát, számtalan elismerést,
önálló kiállítást és köztéri alkotást
eredményezett. 

– Egész munkásságát a hit és
az idealizmus hatja át, hangsúlyos
része mûvészetének. Tatai szüle-
tésû, de a komáromi gyermekévek
atmoszférája egy rettentõen ne-
héz idõszakban meghatározó volt.
Angyal Kálmán és Nagy Márton in-
dították az úton, mellyel a nagy túl-
jelentkezés ellenére bejutott a bu-
dapesti képzõmûvészeti gimná-
ziumba, ahol a kerámiával került
kapcsolatba. A fõiskolán Csehov-
szky Árpád volt a mestere, s ezzel
a görög-római mediterrán mûvé-
szet közelébe került. Késõbb ha-
tott rá az építészeti kerámia,
ahogy új motivumokkal gazdagí-
tották a külföldi ösztöndíjak (Finn-
ország, India, Egyiptom). De több
vallásba és vallási kultúrába is be-
lehelyezkedett, tanulmányozta az
elméletet az alkotás elõtt, így a
magyar õstörténettel kapcsolatban
is, az õsmagyar motívumok meg-
jelentetése elõtt – mondta Feledy
Balázs majd részletesebben szólt
az alkotásokról.

HIT ÉS IDEALIZMUS
KERÁMIAMEDITÁCIÓK – LETISZTULT FORMAVILÁG
A meditáció olyan szellemi gyakorlat, mely magában foglalja a

szemlélõdés és az absztrakció különbözõ formáit, melyek elõse-
gítik a fokozott öntudatot, megvilágosodást, mentális egészsé-
get, olvashatjuk többek között a szómagyarázatban. Szemereki
Teréz Ferenczy Noémi-díjas keramikusmûvész „Meditáció az Uni-
verzumban” címû kiállítása garantálja ezt az élményt. A tárlat áp-
rilis 18-ig látható a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Szemereki Teréz

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kötet azonban nemcsak a

múzeum munkatársainak, hanem
a társintézményekben dolgozó
kollégáknak is mindig teret enged.
A legutóbbi könyv 2017-ben jelent
meg. Azóta ugyan a múzeum épü-
lete felújítás miatt zárva van, ám a
most megjelent tanulmányok is jel-
zik, hogy a kutatómunka nem állt
meg.

A Zalai Múzeum legfrissebb
számát Havasi Bálint, a keszthelyi
Balatoni Múzeum igazgatója aján-
lotta az érdeklõdõk figyelmébe. El-
hangzott: a sorozat elsõ darabja
1987-ben látott napvilágot, dr.
Vándor László régésznek, volt mú-
zeumigazgatónak köszönhetõen.
Azóta sokat változott a kiadvány,
nemcsak küllemében, hanem
szerkezetében is. 

Új elemekkel gazdagodott a te-
matika, a mostani számba például
a 2017–18-ban zajló megyei régé-
szeti ásatások jelentései is beke-
rültek, de mûhely rovat is található
a könyvben. Utóbbi révén a res-
taurátorok munkáiba nyerhetnek
bepillantást az olvasók. A kötet ré-
gészettel indul (egy kilencszerzõs
tanulmánnyal), ami ezúttal nem
egy kutatás eredményeit mutatja
be, hanem sokkal inkább magá-
nak a kutatásnak a módszertanát
(vagyis a térinformatikát, a légi ré-
gészetet és a roncsolásmentes
geofizikai vizsgálatokat).

A kiadványban mindezeken túl
történelemtudományi, néprajzi,
mûvészettörténeti, helytörténeti
tanulmányok olvashatók, sõt
egyes gyûjteményekhez kapcsoló-
dó írások is szerepelnek benne.
Ami a szerzõket illeti: a Göcseji
Múzeum munkatársain kívül töb-
bek között a Zala Megyei Levéltár,
a Magyar Olaj- és Gázipari Mú-

zeum, a keszthelyi Bala-
toni Múzeum, a Helikon
Kastélymúzeum, a nagy-
kanizsai Thúry György
Múzeum, valamint a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum,
és a bajai Türr István Mú-
zeum kutatói is jelentkez-
tek tanulmányokkal.

A kötetet – melyhez
Kaján Imre írt elõszót –
Eke István, Szabó Tímea
és Varjú András (Göcseji
Múzeum) szerkesztette.
A könyv a Göcseji Mú-
zeum irodaházában
megvásárolható. 

KÖZGYÛJTEMÉNYI KUTATÁSOK EGY KÖTETBEN
BEMUTATTÁK A ZALAI MÚZEUM LEGFRISSEBB SZÁMÁT

– pet –

Mint azt Tánczos György kép-
zõmûvész-tanár a kiállítást meg-
nyitva elmondta: minden évben le-
hetõséget adnak a gimnazistáknak

arra, hogy bemutatkozhassanak
azokkal az alkotásokkal, melyeket
az iskolai tanórákon készítettek. A
tárlat így a rajzórák és mûhelyfog-
lalkozások tematikáját is jól mutat-
ja. A 9. évfolyamosok úgynevezett
alapozó feladatokat kapnak, míg
az idõsebbek már az anatómiával,
portrérajzolással is megismerked-
nek. Mindezeken túl a grafikai, fes-

tészet és kerámiamûhely foglalko-
zásain készült mûvekbõl is válo-
gattak a mostani kiállításra.

A bemutatott rajzok, festmé-
nyek, kerámiák a szellemi érettség
produktumai is – fogalmazott Tán-

czos György. Hiszen a diákok lát-
hatják, hogy honnan hová lehet
egy év alatt – vagy tágabb érte-
lemben a gimnáziumi képzés négy
éve alatt – eljutni.

A megnyitó alkalmával a leg-
jobb mûvek alkotói elismerésben
részesültek. A négy évfolyamból
összesen 13 diák vehetett át juta-
lomkönyvet.

ADYSOK TÁRLATA
A GRAFIKÁTÓL A KERÁMIÁIG

Megnyílt az Ady-iskola mûvészeti gimnazistáinak hagyomá-
nyos beszámoló kiállítása. Az intézmény aulájában látható tárla-
ton a 9–12. évfolyamos diákok elmúlt egy évben készült alkotásai
láthatók.



Az Országos Bírósági Hivatal
(OBH) támogatásának köszön-
hetõen teljes felújításon esett
át a Zalaegerszegi Járásbíróság
régi irattára. Az ünnepélyes át-
adás kapcsán sajtóbejárásra is
sor került.

– pet –

A beruházással kapcsolatban
Kálmán Zsolt, az OBH mûszaki fõ-
osztályának helyettes vezetõje a
sajtótájékoztatón elmondta: orszá-
gos szinten zajlanak hasonló fel-
újítások, eddig körülbelül negyven
irattárat sikerült modernizálni, de
épületfelújításokra is rendszere-
sen sor kerül. Az OBH két pályá-
zat révén tud támogatást adni a bí-
róságoknak a szükséges rekonst-
rukciókra, az egyik a Wagner Gyu-
la-terv, a másik pedig a Jablon-
szky Ferenc-program. Zalaeger-
szegen is ezeknek köszönhetõen
újult meg több ütemben a törvény-
szék, és a mostani irattári projektet
is ebbõl finanszírozták.

Elhangzott: a zalaegerszegi bí-
róság 290 éves épületének alagso-
rában elhelyezkedõ irattárra már
nagyon ráfért a felújítás. Nemcsak
kapacitásbõvítésre volt szükség,
hanem komoly szigetelési munká-
latokra is. 2018-ban mintegy 106,5
millió forint értékben lezajlott az
alagsor vízszigetelése, 2019-ben
pedig 24 millió forintból új irattári
polcrendszert alakítottak ki.

Dr. Sorok Norbert, a Zalaeger-
szegi Törvényszék elnöke hozzá-
tette: a rekonstrukciók célja a ha-
tékony energiafelhasználás. En-
nek köszönhetõen a már említett
beruházások mellett, az OBH to-
vábbi támogatása révén megvaló-
sult a födém hõszigetelése, vala-
mint fûtés- és klímafejlesztésre is
sor került. Így tavaly összesen 167
millió forintnyi rekonstrukciós mun-
kára kaptak pénzt.

Ami az alagsori irattár megújí-
tását illeti, dr. Sinkó Vilmos, a Za-
laegerszegi Járásbíróság elnöke
elmondta, hogy a helyiség már na-
gyon rossz állapotban volt; dohos-
sá vált a levegõ, és penészesek
voltak a falak is a sok nedvesség-
tõl. A polcokat is kinõtték, emiatt
sok dobozt már csak a földön tud-
tak tárolni. A felújítás elõtt 9600
doboznyi irat fért el az irattárban,

most a felújításnak és a kapacitás-
bõvítésnek köszönhetõen maxi-
mum 12 ezer doboz elhelyezésére
van módjuk (jelenleg 10 ezer 700
boxot helyeztek el a polcokon).
Ennek köszönhetõen az irodák
szinte teljes iratállománya lekerül-
hetett az alagsorba. A tárolást pe-
dig modern, gördíthetõ polcrend-
szerek segítik.

A megszépült irattári helyiséget
dr. Sorok Norbert és Kálmán Zsolt
avatták fel ünnepélyesen. 

– AL –

Borsosné Pál Ildikó, a kurató-
rium elnöke köszöntõjében el-
mondta, hogy az 1994-ben meg-
alakult alapítvány (akkori nevén Za-
laegerszegi és a Magyar Szív-
gyógyászatért Alapítvány) az el-
múlt 26 évben orvosi eszközök és
berendezési tárgyak beszerzésével
támogatta a szívsebészeti osztályt,
továbbá finanszírozta a továbbkép-
zéseken és tudományos konferen-
ciákon való részvételt. Mindezt ma-
gánszemélyek és vállalkozások
adományai tették lehetõvé, amit ez-
úton is köszönnek. Kiemelte, hogy
2018-ban egy hölgy jóvoltából 13
millió forint adományhoz jutottak,
amelybõl a frissen mûtött betegek
életjeleit figyelõ monitorrendszert
vásároltak és helyeztek üzembe.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos a szívse-
bészeti osztály és az alapítvány
munkáját méltatva azt mondta,
mindenkit meg kell becsülni, aki
ma az egészségügyben dolgozik.
A bált kísérõ nagy érdeklõdés, a
kétszázharmincnál több vendég
ezt igazolja vissza. 

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója azt hangsúlyozta,
hogy a zalaegerszegi szívsebé-
szet a Zala megyei egészségügy
hímes tojása, amelyre vigyázni

kell, hogy az elkövetkezõ években
is lépést tudjon tartani az orvostu-
domány fejlõdésével. Mivel a szív-
és érrendszeri betegségek világ-
szerte és hazánkban is vezetõ ha-
láloknak számítanak, kidolgoztak
egy a prevenciótól a szívsebésze-
tig terjedõ, minden szakterületet
érintõ koncepciót, amelytõl a jelen-
leg kedvezõtlen mutatók javulását
várják hosszú távon. 

Bali Zoltán alpolgármester a
közösségi összefogást emelte ki,
megemlítette, hogy a tavalyi vad-
pörköltfesztiválon 120 csapat vett
részt a fõzõversenyen, melynek
bevételét a szívsebészetet támo-
gató alapítvány kapta. Ezzel az
önkormányzat mellett civilek,
egyesületek, vállalkozások is elis-
merték a 62 szakdolgozót foglal-
koztató, évente 690 beavatkozást
végzõ osztály munkáját. 

Dr. Rashed Aref osztályvezetõ
fõorvos azt hangsúlyozta, hogy a
regionális feladatkört ellátó zala-
egerszegi szívsebészet a legna-
gyobb biztonságú és a legmaga-
sabb színvonalú ellátást kívánja

nyújtani a szívbetegek számára. A
koszorúér-sebészet terén szembe
kellett nézni azokkal a kihívások-
kal, amit az egyre növekvõ beteg-
szám jelent. Mint mondta, az érel-
meszesedés nemcsak az idõse-
ket, de a fiatokat is egyre jobban
érinti, akik szintén több katéteres
tágítás után kerülnek mûtétre.
Ezért jelentõs a koszorúéráram-
lás-mérõ beszerzése, amely jelen-
leg csak a zalaegerszegi szívse-
bészeten elérhetõ. A 15 millió fo-
rintba kerülõ eszköz megvásárlá-
sához sok magánszemély és vál-
lalkozó nyújtott anyagi támogatást.
Mint mondta, kellett hozzá az ön-
kormányzat és a kórházi vezetés
progresszív hozzáállása és támo-
gatása. Következõ lépésként szív-
felszíni ultrahangkészüléket, illet-
ve háromdimenziós szívvizsgáló
(cor-szkópot) kívánnak beszerez-
ni. Mindkét eszközzel a koszorú-
erek állapotáról, szûkületeinek he-
lyérõl és mértékérõl kaphatnak
pontos információt. Ezért fognak
dolgozni a jövõben a Zalai Szív-
gyógyászatért Alapítvánnyal közö-
sen, hangsúlyozta végül. 

A rendezvényen mások mellett
részt vett dr. Szerafin Tamás, a
Debreceni Szívsebészeti Klinika
vezetõje, a Magyar Szívsebészeti
Társaság elnöke is. 
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VOKSH OKTATÁSI KFT.
AKTUÁLIS KÉPZÉSI AJÁNLATA:

· 2020.03.14. 8:00 GKI Teherautó-vezetõ és Autóbusz-vezetõ

(jelentkezési határidõ. 2020.03.13.) ;

· 2020.03.16. 14:00 OKJ-s GÉPKEZELÕ (Targoncavezetõ,

Emelõgépkezelõ, Földmunkagépkezelõ);

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:

• A, B, C, D1, D, CE, BE e-learning elméleti képzéssel!
A GKI is elérhetõ e-learningben!

• 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

A SZÍVGYÓGYÁSZATÉRT JÓTÉKONYKODTAK
PONTOS INFORMÁCIÓ IS KELL A KOSZORÚEREK ÁLLAPOTÁRÓL

Elsõ alkalommal rendezett jótékonysági bált a Zalai Szívgyó-
gyászatért Alapítvány, amely a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház
szívsebészeti osztályának munkáját segíti. Az Arany Bárány Hotel
télikertjében tartott program bevételét szívfelszíni ultrahangkészü-
lék megvásárlásához kívánják felhasználni.

A NAV NEM KÉR
IGAZOLÁST

Az idei év már a negyedik, amikor
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
külön kérés nélkül készíti el több
millió ember személyijövedelem-
adó-bevallási tervezetét. A folyamat
tehát automatikus, éppen ezért nem
kell a kedvezményekre jogosító iga-
zolásokat beküldeni a NAV-hoz, és
nem kell kérni a hivatalt a bevallás
tervezetének elkészítésére sem. 

Az szja-bevallási tervezet a tavaly
megszerzett jövedelmekrõl szóló kimu-
tatás, amit a munkáltatók, kifizetõk ál-
tal év közben megadott adatokból állít
össze a NAV. A hivatal kiszámítja a jö-
vedelmet terhelõ adót, számításba ve-
szi az év közben levont adóelõleget és
az év közben igénybe vett kedvezmé-
nyeket. Akinek nincs ügyfélkapuja, az
adóbevallási tervezetének postázását
március 16-án éjfélig kérheti, akár
SMS-ben is. Az elkészült tervezeteket a
NAV tértivevényesen április 30-áig kül-
di el postán az igénylõknek.

Azoknak, akik a tervezet adataival
egyetértenek, és nem kell azt kiegészí-
teniük egyéb olyan adattal, ami az adó-
kötelezettséget érinti, nem kell tenniük
semmit – az egyéni vállalkozókat, az
áfás magánszemélyeket és a mezõgaz-
dasági õstermelõket kivéve – ugyanis a
tervezetbõl 2020. május 20-án auto-
matikusan bevallás lesz.

– AL –

Kossuth Zsuzsanna az 1848–49-
es szabadságharcban nyújtott oda-
adó szolgálatának eredményeként
válhatott a magyar ápolók és min-
den magyar egészségügyi dolgozó
példaképévé. Hazánk elsõ fõápoló-
nõjét, 1849. április 16-án kérte fel
bátyja, Kossuth Lajos, hogy vegye
át a tábori kórházak ápolás-felügye-
letét, miután létrehozta az Országos
Fõápolói Hivatalt. 

A kórházban tartott ünnepsé-
gen dr. Halász Gabriella fõigazga-
tó az egészségügyi ellátás azóta
bekövetkezett fejlõdését mutatta
be. Az ápolók a gyógyításban, az
egészségügyi rendszer mûködé-
sében vállalt szerepérõl dr. Kecs-
kés Gábor orvos-igazgató is be-
szélt. Ezt követõen a szívsebészet
két orvosa, dr. Fülöp János és dr.
Rácz Zsombor elõadásában egy
közismert LGT-sláger, a Neked
írom a dalt hangzott fel. A folyta-

tásban Stummer Anita, a II-es bel-
gyógyászat ápolója beszélt az
ápolói hivatásról, akit tavaly tüntet-
tek ki a kórház által alapított Kos-
suth Zsuzsanna-emléklappal. Ezt
az elismerést idén hárman vehet-
ték át: Császár Rita, a gyermek-
osztály ápolója, dr. Márkusné Pál
Krisztina, a fül-orr-gégészeti osz-
tály mûtõsnõje és Zsohár
Józsefné, a szülészet-nõgyógy-
ászat szülésznõje. A Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Ka-
mara zalai szervezete által alapí-
tott az Év Oktatója díjat Takács Tí-
mea Katalin, a szívsebészet diplo-
más ápolója érdemelte ki. A Ma-
gyar Ápolási Egyesület Dicsérõ
Oklevelét pedig Bakonyiné Vass
Katalin ápoló vehette át.

Idén még több figyelem hárul
az egészségügyi szakdolgozók
munkájára, melynek elismerésül
nyilvánította 2020-at a nõvérek és
szülésznõk évévé az Egészség-
ügyi Világszervezet (WHO).

ELISMERÉSEK
AZ ÁPOLÓK NAPJÁN

A Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezésére az Országgyû-
lés 2014-ben nyilvánította február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna szü-
letésének napját a magyar ápolók napjává. Ez alkalomból tartott
ünnepséget február 26-án a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház
vezetése, hogy kifejezze köszönetét az intézmény ápolóinak az
egészségügyi ellátás során végzett áldozatos munkájukért. 

MEGSZÉPÜLT A JÁRÁSBÍRÓSÁG IRATTÁRA
GÖRDÜLÕ POLCRENDSZER SEGÍTI A TÁROLÁST

MSZP: NÕNAPON
A szocialistáknak mindig fontos volt a nõnap, és mindig meg is ün-

neplik a nõk iránti tisztelet és megbecsülés kifejezéseképpen. A nõnap
eredetileg a mai virágos, kedveskedõ megemlékezéssel szemben a nõk
egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstra-
tív nap volt – hangzott el az MSZP nõnapi sajtótájékoztatóján.

A helyi szervezet nevében Góra Balázs, Kiss Ferenc és Major Gábor szólt
a nõk helyzetérõl a mai Magyarországon. Mint fogalmaztak, sajnos ma még
mindig beszélni kell a nõk egyenjogúságáról, mert a kormány prominens po-
litikusai fejében még mindig az a sztereotípia él, hogy a nõknek az a felada-
ta, hogy gyereket szüljenek és otthon a konyhában maradjanak. Ezzel szem-
ben a nõknek is joguk van a karrierhez, az önmegvalósításhoz és segíteni
kell, hogy a karrier és a család összhangban tudjon mûködni. Meg kell szün-
tetni azt, hogy a férfiak átlagkeresete és átlagnyugdíja magasabb legyen,
mint a nõi munkavállalóké. Az MSZP szerint, igazi nõpolitikára van szükség.
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A kezdés elõtt jó húsz perccel
a ZTE 17 szakosztályának jelen-
legi, régebbi sportolói vonultak fel
a fúvószenekar pattogó ritmusá-
ra, amely az FTC indulóját is el-
játszotta, ezzel is tovább erõsítve
a két klub közötti jó barátságot. 

A ZTE FC játékosai a meccs
kezdésekor kék mezben rajta
egy 100-as számmal vonultak a
gyepre.  A mérkõzés 19–20 per-

cében a stadion északi tribünjén
a nézõknek elõre kiadott legye-
zõkbõl egy csodálatos élõkép
alakult ki (1920–2020 és 100). A
hazaiak balszerencséjére az
FTC ebben a percben szerezte
meg a vezetést. Az élõ képnek
így is remek hatása volt.

A szombati eseményekkel
kezdetét vette a 100 éves ZTE-t
ünneplõ eseménysorozat.

100 ÉVES A ZTE
MEGKEZDÕDÖTT A JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZAT

Megkezdõdött a 100 éves ZTE ünneplésének sorozata. Az
1920-ban alakult egyesület ünneplésének méltó kezdéséhez jó
alkalmat szolgált az ország legnépszerûbb labdarúgócsapatá-
nak, a Ferencvárosi TC-nek  egerszegi vendégjátéka. 

Az NB I-be frissen feljutott
ZTE labdarúgócsapata az el-
múlt év nyarán leigazolta a ka-
pus posztra a korosztályos vá-
logatott Demjén Patrikot. A ká-
rogók nem tartották jó húzás-
nak, a fiatal „portás” rácáfolt a
kétkedõkre, a csapat egyik
alapembere lett. 

Eddigi pályafutásáról kérdeztük
elõször.

– Pilismaróton ismerkedtem
meg a focival, majd jött a Dalnoki
Jenõ Labdarúgó Akadémia, ahol
félig kapus, félig mezõnyjátékos
voltam.  Az MTK-hoz már kapus-
ként igazoltam. Kölcsönben ját-
szottam a Budaörs, majd  a Dorog
csapatában. Ezután az MTK-nál
nem ajánlottak újabb szerzõdést,
így kerültem a ZTE-hez – válaszol-
ta Demjén Patrik.

– A mezõnyjátékkal való ka-
cérkodás jól is jön manapság,
mivel gyakran a kapust is be-
vonják az összjátékba…

– Kétségtelen, jól jön, mivel job-
ban érezheti a kapus az összjáté-
kot.

– A tehetségére gyorsan felfi-
gyeltek, korosztályos válogatott
is lett. Azért biztosan van még
hová fejlõdnie. Mik az erényei,
mik a gyengéi?

– A lábbal való játékomban is

még van hová fejlõdnöm. Kommuni-
káció terén is elõrébb akarok lépni.

– Szereti irányítani a védel-
met?

– Igen.
– Szót fogadnak a társak?
– Könnyebb úgy elfogadtatni

magam, ha jól védek. Akkor job-
ban elhiszik a társak, hogy jót aka-
rok. Erényeim: a különbözõ védés-
formák, jól mennek. A magas lab-
dák hárításában is sikerült elõbbre
lépnem.

– Nyáron egyértelmû volt,
hogy a ZTE-hez igazol?

– A zalaiak már akkor érdeklõd-
tek irántam, amikor még nem vol-
tak fixen feljutók. Örültem neki,
hogy a késõbbiek során is rám
gondoltak. Szívesen igazoltam a
ZTE-hez. 

– A kiesés ellen küzdõ csa-
patnál a kapusnak döntõ szerep
jut. Nagy százalékban jól védi a
csapat kapuját…

– Szerencsémre jóval keve-
sebb volt a rossz meccs. Nem rá-

gódok a dolgokon, akár jól megy a
védés, akár rosszul. Mögöttem ha-
gyom a történteket, a következõ
mérkõzésre figyelek. Védéseim-
mel hozzájárultam, hogy a ZTE
harcban van a bentmaradásért.

– Mennyi pontot kell szerez-
nie a ZTE-nek a bentmaradás-
hoz, úgy, hogy a sorsolása sem
könnyû a csapatnak?

– Hazai pályán a jobb játékerõt
képviselõ csapatokat is legyõzhet-
jük. A riválisok otthonában bátran,
koncentráltan kell játszani, akkor
nem lehet gond. Számolgatásba
nem mennék bele. Meg kell sze-
rezni a bentmaradáshoz szüksé-
ges pontmennyiséget. A csapat já-
téka is egyre jobb, bizakodom,
hogy jövõre is az élvonalban ját-
szunk.

– Hová szeretne eljutni a foci-
ban?

– Hosszú távú szerzõdésem
van a ZTE-vel, remélem, ezt az él-
vonalban töltöm ki. A korosztályos
válogatottban is szeretnék jól sze-
repelni.  Amikor az élvonal megha-
tározó tudású kapusa leszek, utá-
na külföldön is kipróbálnám ma-
gam.

– Hogyan érzi magát Zala-
egerszegen?

– Egyelõre jól, megy a védés, a
csapattársak elfogadtak, a szurko-
lók ugyanígy. Nem kell ennél több
egy fiatal játékosnak.

BIZONYÍTOTT A FIATAL KAPUS
DEMJÉN PATRIK JÓL ÉRZI MAGÁT A ZTE-NÉL

– A Nyugati csoportba érkezõ
új csapatok játékerejét, érthetõ
módon, az idénykezdés elõtt még
nem ismertük – hangoztatta Per-
gel Andrea edzõ. – Talán ennek
is tudható be, hogy felülterveztük
a célkitûzést. Menet közben rá-
jöttünk, hogy hol a helyünk. Az
õszi idény során a Soroksár ellen
elvesztett találkozót sajnálom. A
pozitív meglepetést a harmadik
helyezett Airnergy legyõzésével
okoztuk. A mezõnybõl kiemelke-
dik a MLE R-BUS és a Videoton
csapata. Mindkét együttes na-
gyon jó körülmények között dol-

gozhat.  A többi együttes a har-
madik helytõl a nyolcadikig bezá-
rólag hasonló játékerõt képvisel,
közöttük a pillanatnyi forma dönt

–  Akkor jól jött a szünet. Mi-
kor kezdték a felkészülést a ta-
vaszra?

– Január utolsó hetében. Nagyon
örülök annak, hogy a csapat játéko-
sai szép számban látogatták az
edzéseket. A tréingeken 12–16-an
gyakoroltak. Bizakodva várjuk a
folytatást.

– Változott a játékoskeret a
szünetben? 

– Távozónk nem volt. Leigazol-
tuk Szekszárdról Lelovics Rékát,
aki Egerszegen tanul, így tudja
erõsíteni a ZTE-t.  

– Már ismerik az ellenfeleket,
mit terveznek a tavaszi idényre?

– Szeretnénk feljebb kapasz-

kodni a tabellán.  Remélem, az
edzéslátogatottság a folytatásban
sem csökken, akkor elõreléphe-
tünk. Hazai pályán is többet ját-
szunk. Az õszi eredményeinket
elemezve elmondható, hogy ide-
genben gyengélkedtünk. Vendég-
ként mindössze egyszer nyertünk,
kétszer játszottunk döntetlent, há-
romszor kikaptunk. A hazai mérle-
günk már jóval szebb. Öt mérkõ-
zésbõl négy gyõzelem és egy ve-
reség. Remélem, élni tudunk a
bajnokság második felében a ha-
zai pálya elõnyével, akkor egy re-
mek tavaszi szerepléssel még a
harmadik helyet is megcsíphetjük.
Az elõrelépésben viszont minden-
képpen bízok.

A HAZAI PÁLYA ELÕNYÉBEN BÍZNAK
ELÕRELÉPÉST TERVEZNEK A ZTE FC NÕI CSAPATÁNÁL

Az NB II-es nõi bajnokság a 2019-2020-as idényre új csapatok-
kal bõvült. A bajnoki idény megkezdése elõtt a ZTE FC-nél úgy
gondolták, hogy a szezon végén ott lehetnek a dobogón. Nem így
történt, a „félidõben” a 6. helyen tanyáznak 17 ponttal. A tavasz-
szal viszont elõrelépést terveznek. 

Az EuropTec Zalaegerszegi
Úszó Klub nagyrészt utánpótlás-
versenyzõkkel vett részt a verse-
nyen, ahol eredményesen szerepel-
tek. Többen 2–3 érmes helyezést is
szereztek a népes mezõnyben. 

A program a hosszútávú szá-
mokkal kezdõdött: 800 gyors, majd
400 vegyes, ahol bár születtek ér-
mes helyezések, az edzõk szerint
az idõeredmények elmaradtak a vá-
rakozásoktól, s nem minden eset-
ben tükrözték az edzésen elvégzett
munkát.

A további, rövidebb verseny-
számokra aztán összeszedték ma-
gukat az egerszegi úszók, s a 200,
100  és 50 méteres távokon már jól
teljesítettek, saját legjobb idejükhöz
viszonyítva jó eredményeket értek
el. Ez is megmutatkozott érmekben,
s mint Horváth Tamás edzõ el-
mondta: „igazolta, hogy a verseny-
zõk az idõszaknak megfelelõ, jó
erõnléti állapotban vannak.”

17 egerszegi versenyzõ össze-
sen 9 elsõséget, 18 ezüstérmet és 7
bronzérmet szerzett. 

FELEMÁS SZEREPLÉS
SZOMBATHELYEN

A szombathelyi uszoda rendszeresen ad otthont az úszók fel-
készülési versenyeinek, amelyen dunántúli és budapesti csapa-
tok részvételével zajlanak az elsõ negyedéves seregszemlék.

– Elõbb kezdtem el dzsúdózni –
emlékezett a kezdetre Mezõfi
Márk. – Anyukán a Báthory-iskolá-
ban dolgozik, Varga Zoltán elsõ
edzõm is ott tanított, és „elcsábí-
tott”, így kezdõdött el a cselgáncs-
pályafutásom. Régebben a Dó-
zsa-iskolában, késõbb a számvite-
li fõiskolán edzettünk. Amikor az
Apáczaiban kialakult a központ,
már jóval jobb körülmények között
gyakorolhattam.  

– A kosárlabda mikor került a
képbe?  

– Úgy bõ két éve.  
– Mennyire fér meg egymás

mellett a két sportág?
–  Nincs vele gond. A hetet hét-

fõn a dzsúdóval kezdem, kedd a
kosárlabdáé, és így tovább. Pén-
teken mindkét sportág edzéseit lá-
togatom. Eddig jó idõbeosztással
megfért egymás mellett a két
sportág.

– Az eddig megszerzett ér-
meid közül melyekre vagy legin-
kább büszke?

– Az aranyérmeimre leginkább.
Igaz, van, amikor egy ezüst- vagy
bronzérem megszerzéséért többet
kell tennem. Függ a mezõny erõs-
ségétõl.

– Amennyiben a cselgáncs
mellett teszed le a voksodat,
mik a terveid a sportágban?

– Hosszabb távra nem terve-
zek. A korosztályokon végighalad-
va szeretnék eljutni a felnõttekig.
Ott megmérettetni magam, ha jön-
nek az eredmények, utána dönte-
nék a folytatásról.

– A két sportág mellett a ta-
nulás hogyan megy?

– Négyes és ötös jegyeim van-
nak. Nem vagyok napközis, a cse-
kély szabadidõmben tudok tanulni.

Márk edzéseit már Nagysoly-
mosi Sándor irányítja. A szakem-
bert megkérdeztük, milyennek lát-
ja a serdülõkorú versenyzõ jövõ-
jét? 

–  Márkkal öt éve foglalkozom,
nagyon tehetséges sportoló –
vélekedett Nagysolymosi Sándor.

– A diák korcsoporttól haladva
minden korosztályban érmet szer-
zett. Szép számban vannak ezüst-
érmei. Nemrég az országos diák-
olimpián végre sikerült egy arany-
érmet szereznie, nagyon megér-
demelte már. A családi háttér is a
sport felé terelte, édesanyja és
édesapja is sportol. Márk több
sportágban is tehetséges, már
említette a kosárlabdát, de nagyon
bízom benne, ha majd döntenie
kell, a cselgáncs mellé teszi le a
voksot. Márk fizikailag jó adottság-
gal rendelkezik, technikai téren vi-
szont még bõven van tanulnivaló-
ja. Nagyon jó küzdõszellemmel
rendelkezik, amely elengedhetet-
len a dzsúdóban. A két sportág
hosszú ideig nem maradhat egy-
más mellett, ha mégis, vélemé-
nyem szerint mindkettõben marad
a középszer.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Ferencvárosi TC 1-1 (0-1)

NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Zala-
egerszeg.

TFSE MTK–ZTE NKK
75-94 (16-22, 14-32, 22-14, 23-26)
Magyar Kupa nõi kosárlabda-mér-
kõzés a 3. helyért. Pécs.

KÉT SPORTÁG VONZÁSÁBAN
DZSÚDÓ VAGY KOSÁRLABDA?

Nemrég lett regionális dzsúdóközpont Zalaegerszeg. A város-
ban nagy népszerûségnek örvend a sportág, a Zalaegerszegi Ju-
do SE edzéseit sok fiatal látogatja. Az eredmények is lassan, de
biztosan egyre jobbak. A tehetséges versenyzõk sorába tartozik
a serdülõ Mezõfi Márk, aki már több versenyen letette névjegyét.
A dzsudó mellett a ZTE kosárlabdaedzéseit is látogatja. 
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