
– Antal Lívia –

– Zalaegerszeget keleti és
északi irányban nagy kiterjedésû,
domborzatilag különösen szabdalt
zártkerti területek határolják.
Egyedülálló táji különlegessége ez
a városnak, ami a délnyugat irány-
ba elterülõ Göcsej sajátossága is
– mondja érdeklõdésünkre
Kustányné László Noémi, a pol-
gármesteri hivatal fõépítészi osz-
tályának vezetõje. – Régen ezek a
zártkertek a város és késõbb a
hozzácsatolt községek lakóinak
szõlõ- és gyümölcsös területei vol-
tak. A rendszerváltás elõtti idõ-

szakban a város lakosságának a
zártkerti területek adtak lehetõsé-
get a pihenésre, illetve a jövedel-
mek természetbeni kiegészítésé-
re. Ez felértékelte a területeket,
melynek következtében a telkek
jelentõs része beépítetté vált. Miu-
tán az idõs szülõk, nagyszülõk ki-
haltak, az utódok lassan felhagy-
tak az eredeti mûveléssel, így
szép lassan bekúszott a lakófunk-
ció a zártkertekbe, hiszen már vol-
tak épületek. Nagyot lendített a ki-
költözésen, hogy a 2000-es évek-
ben a szennyvízcsatorna is ki-
épült, és a tulajdonosok rá tudtak
csatlakozni a hálózatra. Olyan ten-

dencia is elindult, hogy a szülõk ki-
költöztek a hegyre, a gyerekeiknek
pedig odaadták a társasházi laká-
saikat, hogy ott kezdhessék meg
felnõtt életüket. 

– Mindez magával hozta,
hogy lakóövezetekké váltak
egyes zártkertek.

– Az önkormányzat elõször a
városközpont és a csatolt települé-
sek (Ebergény, Szenterzsébet-
hegy, Bazita) összekötõ útjai mel-
lett lévõ telkeket vonta be a lakó-
övezetbe 2000 körül, amit aztán
kiterjesztett a köztes zártkerti ré-
szekre. 2007-ben az önkormány-

zat rendezési tervet alkotott. Eb-
ben állami fõépítészi engedéllyel
az akkori országos szabályozástól
eltérõen háromról tíz százalékra
tudtuk megemelni a telkek beépít-
hetõségét, éppen arra hivatkozva,
hogy már milyen sokan élnek a
zártkertekben.

– Sorrendiségrõl lehet be-
szélni a kiköltözést illetõen?

– Becsali, Egerszeghegy, Eber-
gény és a Jánkahegy északi olda-
la vált elõször belakottá. Késõbb
egyre többen költöztek Szent-
erzsébethegyre, az Öreghegyre
és az Újhegyre is. Ezek a lakóöve-
zetekké vált területek nagyon be-
épültek az elmúlt évtizedekben.
Kimaradt ebbõl a Bozsoki-hegy, a
Boftai-hegy, a Pipahegy és a
Csácsi-hegy egy része, amiben a
domborzati viszonyok, az elapró-
zott parcellák és a szûk utak is
szerepet játszanak. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Elérte legmagasabb pontját a Göcseji Múzeum új épület-
szárnyának, a Mindszenty József Múzeum és Zarándokköz-
pontnak az építése. A bokrétaünnepségen részt vett Azbej
Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hunga-
ry Helps Program megvalósításáért felelõs államtitkár is.

A politikus beszédében kiemelte: a türelem, a bizalom és a tett
kell, hogy minden építkezés alapköve legyen. Ez volt jellemzõ
Mindszenty József életére és munkásságára is. Az államtitkár sze-
rint Mindszenty próféta volt. Történelmi idõben, történelmi karak-
terrõl tett tanúbizonyságot, sürgetve a nemzeti egységet. Ennek
szellemében épül fel a zalaegerszegi Mindszentyneum is, mely
minden bizonnyal az ország lelki-szellemi épülését szolgálja – fo-
galmazott.

Balaicz Zoltán polgármester elmondta: a Modern Városok Prog-
ram keretében 2 milliárd forintból hamarosan megújul a Göcseji
Múzeum épülete, 8,3 milliárd forintból pedig felépül a múzeum új
szárnya, a Mindszentyneum. Az új intézményrészben helyet kap
múzeumpedagógiai terem, gyermekfoglalkoztató, konferenciate-
rem, restaurátormûhely, ajándékbolt, kávézó, tetõterasz és termé-
szetesen az új állandó kiállítások. Egyik a 20. századi történelem-
nek, valamint Mindszenty, vagyis Pehm József zalaegerszegi apát-
plébánosnak állít emléket. A másik pedig a kommunista diktatúra
egyházüldözésére emlékezik. 

Az eseményen részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ és
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ is, akik üdvözölték,
hogy a terveknek megfelelõen halad az építkezés. Elhangzott: amit
Mindszenty tett, az ma is hat ránk. Az új múzeumi szárnnyal a vá-
ros tiszteleg a munkássága és a szellemisége elõtt.

LAKÓHELLYÉ VÁLTAK A ZÁRTKERTEK
BELAKTÁK A VÁROST KÖRÜLÖLELÕ HEGYEKET

Zalaegerszeget nemcsak domborzati viszonyai teszik különle-
gessé, de az is, hogy ezeket a változatos hajlatokat, dombokat
pincék, házak sokasága uralja, ami már messzirõl feltûnik a vá-
rosba érkezõknek. Szinte minden irányban zártkerti területek ve-
szik körül a várost, amelyek már túlnõttek egykori funkciójukon,
mert a lakosság lakóhelyként is birtokba vette.

Balaicz Zoltán közleményébõl
többek között kiderül: a város nem
támogatta az Ady Endre Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Mûvészeti Iskola, valamint a
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény ter-
vezett átszervezését. Az iskolák
már több mint 8 éve, 2013. január

1-je óta nem a városi önkormány-
zathoz, hanem az állami tankerü-
lethez tartoznak, így az átszerve-
zésekkel kapcsolatban mindössze
véleményezési joguk van. A mûvé-
szeti oktatás jövõje kapcsán a tan-
kerület véleményt kért az önkor-
mányzattól. Az átszervezést nem
javasolja a képviselõ-testület.

* * *
A törvényi és egyéb jogszabályi

változások miatt újra kellett alkotni
a közterületek használatáról szóló
helyi rendeletet. Mostantól már
nem szerzõdéses jogviszony lesz
a közterület-foglalás, hanem ható-
sági ügy. Így a díjtételek áfatartal-
ma is megszûnik, ami érzékelhetõ
árcsökkenést jelent a használatba
vevõk számára. A kérelmet 15 nap
helyett elég lesz a használat elõtt 8
nappal benyújtani. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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Április 8-án tartotta volna soron következõ ülését a zalaeger-
szegi önkormányzat, azonban a járványügyi veszélyhelyzet miatt
továbbra is a virtuális Zeginfó keretében számol be a polgármes-
ter az aktuális döntésekrõl.



– Antal Lívia –

– Valóban sok olyan munkát
végeztünk el, ami inkább az online
térben látható. A Keresztury VMK
honlapján, a ránk vonatkozó link
alá (KH kézmûvesek háza) olyan
tartalmakat raktunk fel, amelyek-
kel eddig nem találkozhatott a kö-
zönség – mondta érdeklõdésünkre
Prokné Tirner Gyöngyi intézmény-
egység-vezetõ. – Egyrészt meg-
újítottuk bemutatkozásunkat. A ré-

gi helyett most egy teljesen friss
anyag olvasható arról, hogy kik va-
gyunk, mivel foglalkozunk. A szak-
mai nyelvezetet kissé mellõzve
olyan megfogalmazásra töreked-
tünk, amely jobban megszólítja,
megfogja a közönséget. Emellett
három állandó kiállításunkat is fel-
tettük az oldalunkra. Ezek közül a
Makoveczi közösségépítés Zalá-
ban és az 1996-ban készült hon-
foglalás-kori nemezsátor címû tár-
latok bemutatása már teljes. A
Szelestey László néprajzi gyûjte-
mény jelenleg látható anyagát
még most, a zárvatartás alatt bõ-
vítjük ki az idõközben elkészült kö-
zel 200 tárgyfotóval.  

Alkotó közösségeinkrõl, szak-
köreinkrõl szóló rovatokat is meg-
újítottuk. Fotókkal tettük hívogatób-
bá, hátha többen kapnak kedvet a
tevékenységekhez. Elkészítettük
továbbá a néprajzi könyvekbõl álló
könyvtárunk digitális adatbázisát, a
kiadványok szerzõi, címei és rövid
tartalma feltüntetésével, ami ha-
marosan elérhetõ lesz a honlapon.
Köztük vannak olyan ritkaságok,
amelyekhez máshol nem lehet
hozzájutni. Ezek a könyvek csak itt

a házban állnak rendelkezésre az
érdeklõdõk számára.

– Ezért is várják az újranyi-
tást.

Készülünk a nyitásra, ami re-
ményeink szerint júniusban történ-
het meg. A honlapunkra már feltet-
tük nyári táborainkat: a gébárti ko-
vácsmûvészeti szaktábort, a népi
kézmûves gyermektábort és a
„Hejj regõ rejtöm...” népzenei tá-
bort. Ezekre az adott felületen le-
het jelentkezni. A kézmûvesek há-
záról, az itt végzett tevékenysé-
gekrõl egy ismertetõt készítünk a
nyitásra, amit megtekinthetnek
majd a látogatóink. Mivel sok kül-
földi is megfordul nálunk, a magyar

mellett angol és német nyelvû ver-
ziója is lesz a bemutatkozó anyag-
nak. Két idõszaki kiállítással is vár-
juk az érdeklõdõket, amelyekrõl
már szintén található információ
honlapunkon. A Nyugat-Dunántúl
népi kézmûves értékei tárlat az
egyik, míg a másik a vitrinkiállítás,
amelyben a tavaly Király Zsiga-díj-
jal kitüntetett Dulics Margit lenti ko-
sárfonó népi iparmûvész és Skáfár
József zalaegerszegi fafaragó népi
iparmûvész munkásságát mutatja
be. A meghirdetett nemezkészítõ
képzésünk a maximális 12 fõvel
betelt. Ezt élõben tartanánk, a nyi-
tást emiatt is várjuk.

– Milyen feladatokat ad a pá-
lyázatok megvalósítása?

Idén februárban fejeztük be a
nyílászárók cseréjét a régebbi épü-
letrészen. Az új ablakok és ajtók
beépítése korábban a felsõ szin-
ten, majd a mûhelysoron történt
meg, így az új szárnnyal megegye-
zõ arculatot kapott az alkotóház. A
beruházásokat a Csoóri Sándor
Alaptól elnyert pályázati támogatá-
sokból finanszíroztuk. Idén is
adunk be pályázatot. Szúnyoghá-
lókat szeretnénk felszerelni az új
szárny ablakaira, hogy megvédjük
az itt elhelyezett jurtát, fõleg a mo-
lyok ellen. A régi házban az igen-
csak elhasználódott villanyvezeté-
keket cserélnénk ki, megelõzve az
esetleges káreseteket. A beruhá-
zások mellett szakmai programok-
ra, továbbképzésekre, táborokra, a
mûhelyek fejlesztésére is kívánunk
pályázni. Szeretnénk többek között
a pásztorhagyományok napjára
pályázati forrást nyerni. Bízunk ab-
ban is, hogy nem lesz akadálya a
megtartásának, miután szeptem-
ber végére tervezzük. Idén 30 éves
a GébArt Zalaegerszegi Nemzet-
közi Mûvésztelep, mely kapcsán
egy jubileumi kiadványt jelentetünk
meg. Támogatást nyertünk ennek
elkészítésére, munkálatain szintén
dolgozunk. Reméljük, júniusban az
online teret felválthatja a szabad
tér, és élõben is találkozhat velünk
a közönség.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Kedveltebbek a viszonylag víz-

szintes területek; Gálafej emiatt
épült ki ennyire. A szûk utakkal
rendelkezõ Jánkahegy népszerû-

ségét pedig a városhoz való közel-
sége adta.

– Mennyire építhetõek be a
zártkerti besorolásban maradt
telkek?

– E tekintetben a gondot az je-
lenti, hogy a kialakult telekviszo-
nyokon, a keskeny parcellák mé-
retein nagyon nehéz változtatni,
ezért a zártkerti övezetben maradt
telkeken igen korlátozottan lehet
lakóépületet építeni – kapcsoló-
dott be a beszélgetésbe Nagyvá-
radi Róbert osztályvezetõ-helyet-
tes. Könnyítést jelentett ebben ko-
rábban, hogy ki lehetett venni az
egész területet a zártkerti mûvelés
alól, ami már két éve nem lehetsé-
ges. Tehát ahol megmaradt a ker-
tes mezõgazdasági övezet, ott va-
lóban sokkal nehezebb a lakásépí-
tés. Ehelyett az a tendencia, hogy
a tulajdonosok a régi gazdasági

céllal használt épületeiket szeret-
nék átminõsíttetni lakóépületté, ki-
használva a lakásfelújítási pályá-
zatok és lakáscélú hitelek lehetõ-
ségeit. CSOK-ot (családi otthonte-

remtési kedvezmény) viszont csak
olyan új zárkerti ingatlan vásárlá-
sakor lehet felvenni, ami már la-
kásként van nyilvántartva. 

– A zártkertek ilyen mértékû
beépülése egyedi arculatot köl-
csönöz a városnak. Milyen elõ-
nyökrõl beszélhetünk még? 

– Mindenképpen pozitívumnak
tekinthetjük azt, hogy a régi-új tu-
lajdonosok, ha fel is hagytak a ha-
gyományos szõlõmûveléssel, gon-
dozzák a földjeiket. Egyre keve-
sebb az elhanyagolt terület. A ki-
költözés egyébiránt bevett gyakor-
lattá vált a lakásgondok megoldá-

sára, hiszen építkezni akkor tud-
nak a legtöbben, ha van már tel-
kük. Egy házépítés költségének fi-
nanszírozását nagyon megnehe-
zítheti az, ha a telek vásárlására

10 millió forintot kell költeni. Mind-
azonáltal a zártkertekben is fel-
mentek a telekárak, mert rende-
zettek a területek. Nagy részükben
teljes az infrastruktúra, mivel az
önkormányzat kiépítette a közmû-
veket. Az utakat is rendbe tette,
hogy közlekedni tudjanak a tûzol-
tó- és a mentõautók. Az önkor-
mányzat a szemétszállításról és a
hóeltakarításról is gondoskodik. A
lakóövezetekké minõsített zártker-
tek szerves részeivé váltak Zala-
egerszegnek az elmúlt évek alatt,
ami valóban még különlegesebbé
teszi a város megjelenését.

LAKÓHELLYÉ VÁLTAK A ZÁRTKERTEK
BELAKTÁK A VÁROST KÖRÜLÖLELÕ HEGYEKET

OTTHONRÓL
VÉGEZHETÕ MUNKA!

Címkézések,
ajándéktárgyak
összeállításai,

egyebek elérhetõségei
Érd.: 06-90/603-610
(audiopress.iwk.hu

635Ft/min.
06-20/496-3980)

– pet –

A hitközség új vezetõsége la-
punkat arról tájékoztatta, hogy a
járványügyi szabályokat betartva
bonyolították le a közelmúltban a
szavazást. Örömteli, hogy az utób-
bi évtized legmagasabb részvétele
mellett (a szavazásra jogosultak
67 százaléka vett részt) zajlott a
voksolás. Az érvényes szavazatok
80 százalékát Virágh Judit kapta,
így õ a hitközség új elnöke. Az
elöljáróság jelénlévõ tagjainak
egyöntetû szavazata alapján dr.
Temesváry Tibor elnökhelyettes-
ként, Bajzik Csaba pedig alelnök-
ként segíti az elnök munkáját. 

A jövõbeni tervekkel kapcsolat-
ban megtudtuk: égetõen fontos fel-
adatnak tartják az egyre idõsödõ
tagság folyamatos segítését, támo-
gatását, illetve hogy minél több zsi-
dó származású fiatal érkezzen a
közösségbe. Távlati cél az is, hogy
felkutassanak egy, az elnöki pozí-
cióra alkalmas személyt, hogy mi-
elõbb felkészíthessék erre a fele-
lõsségteljes munkára.

Az elnökség fontosnak tartja,

hogy mindenki, aki zsidó szárma-
zású, vagy magát annak vallja, a
közösség tagja lehessen. Sajnos a
járványhelyzet most nem teszi le-

hetõvé, hogy különféle rendezvé-
nyeket vagy közösségi eseménye-
ket tartsanak, de amint lesz rá
mód, az érdeklõdõket szívesen
látják programjaikon.

ELNÖKÖT VÁLASZTOTT

A ZSIDÓ HITKÖZSÉG
Új elnököt és elnökséget választott a Zalaegerszegi Zsidó Hit-

község. A tisztújításra Siklósi Vilmos néhány hónappal ezelõtti
váratlan halála miatt került sor.

Virágh Judit

NYITÁSRA VÁR A KÉZMÛVESEK HÁZA
A ZÁRVATARTÁS IDEJE ALATT AZ ONLINE TERET LAKTA BE

A zárvatartás ellenére egy percre sem állt le az élet a Gébárti
Regionális Népi Kézmûves Alkotóházban. A zárt falak mögött
kezdetét vette az a munka, amelynek következtében minden, ami-
vel foglalkoznak, felkerült az online térbe. Ezáltal olyan digitális
archívumra tettek szert, amelynek elkészítésére nem lett volna le-
hetõségük a látogatók fogadása mellett.

A Szelestey-gyûjteményrõl készített tárgyfotók is felkerülnek honlapjukra.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Szigorodnak az utcai zenélés

feltételei. Az új rendelet kezeli a
fesztiválok és városi rendezvé-
nyek keretében történõ közterület-
használatot. A dokumentumban
feltüntettük a koronavírus-világjár-
ványhoz kapcsolódóan a vendég-
látósoknak és a taxisoknak ideig-
lenesen biztosított kedvezménye-
ket is.

A 2021-es költségvetés elsõ ne-
gyedévi módosítására is sor került.
A 2021-es költségvetés a jelen
helyzetben inkább egyfajta „jár-
ványügyi” költségvetés, hiszen a
koronavírus-világjárvány és a nyo-
mában érkezõ gazdasági világvál-
ság következtében most fõleg az
önkormányzati alapfeladatokra
koncentrálnak (intézményrendszer
biztonságos mûködtetése, a közel
1800 dolgozó bérének biztosítása,
városüzemelés stb.). Így az önként
vállalt feladatokra, sporttámogatá-
sokra, civil szervezetekre, rendez-
vényekre most kevesebb lehetõ-
ség van. A legfontosabb a jelen
helyzetben az egészség védelme,
a családok és a munkahelyek biz-
tonsága, a gazdaság újbóli meg-
erõsítése. A mostani módosítás
minimális, mindössze 95 millió fo-
rint a változás az idõközben érke-
zett mûködési és felhalmozási célú
támogatások beérkezése miatt.

* * *
718 millió forintos beruházással

épül a helyi termelõi és kézmûves
piac. Ezen a területen korábban

szintén lehetett árusítani, ez a le-
hetõség az építkezéssel meg-
szûnt, melyet a Jákum Ferenc ut-
cában pótoltunk. Ezt a vásárokról
és piacokról szóló rendeletben is
át kellett vezetni.

Az önkormányzat könyvvizsgá-
lói feladataival továbbra is (2024.
május 31-ig) Szijártóné Gorza Klá-
rát bízták meg.

Ismét új közterülettel gazdago-
dott a város, a helyi lakók kérésé-
re az eddig csak helyrajzi szám-

mal szereplõ út nevet kapott, így
van már a gálafeji városrészben
Arany akác utca.

* * *
Bár a helyi felsõoktatási intéz-

mények soha nem tartoztak az
önkormányzathoz és most sem
tartoznak, egy magára valamit is
adó megyei jogú városnak, me-
gyeszékhelynek kiemelten fontos
az egyetemi karok és képzések
mûködése és minõsége. A támo-
gatást az önkormányzat részben
közvetlenül, részben pedig a Za-
laegerszeg Felsõfokú Oktatá-
sáért Közalapítványon keresztül
biztosítja. Az együttmûködési
megállapodást módosítani kel-
lett, hiszen annak kedvezménye-
zettje eddig a Budapesti Gazda-
sági Egyetem (BGE) volt, de a
zalaegerszegi Gazdálkodási Kar
tavaly a Pannon Egyetemhez
(PE) került át, amely létrehozta a
Zalaegerszegi Egyetemi Közpon-
tot, így ezt a szerzõdésben is át
kellett vezetni.

* * *
Nyugdíjba ment a II. számú há-

ziorvosi körzet háziorvosa, dr. Ma-
darász Zsuzsanna, helyettesítésé-
rõl dr. Orbán Zoltán gondoskodik.
Pályázatot írtak ki a háziorvosi
poszt 2021. július 1-tõl való betöl-
tésére.

Pályázatot adtak be a Csepere-
dõ Bölcsõde melegítõkonyhájának
2022-es felújítására.

Elfogadták a víziközmûvagyon-
ra vonatkozó 2021-es felújítási és

pótlási terv megvalósításához
szükséges szerzõdéseket, melyet
a Zalavíz Zrt.-vel kívánnak elvé-
geztetni. Az ivóvízágazatban ez
2021-ben közel 197,4 millió forin-
tos beruházást, a szennyvízága-
zatban pedig 465,9 millió forintos
beruházást jelent.

Elfogadták a tájékoztatót a kis-
térségi ügyeleti rendszer 2020. évi
mûködésérõl. A számok azt mutat-
ják, hogy az elmúlt 10 évben jelen-
tõsen csökkent az ügyeleti ellátást
igénybe vevõk száma, melynek
okai között van az orvoshoz való
fordulás gyakorlatának átalakulá-
sa, a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház sürgõsségi ellátási szere-
pének jelentõs felértékelõdése,
valamint a koronavírus-világjár-
vány hatása.
Felnõttügyelet
(ambuláns ellátás és hívás):

2011: 15.355 eset
2020: 5.766 eset

Gyermekügyelet
(ambuláns ellátás és hívás):

2011: 7.858 eset
2020: 3.402 eset
Az ügyeleti ellátást Zalaegersze-

gen hétköznapokon 16.00 óra és
22.00 óra között 2 háziorvos és 1
házi gyermekorvos, 22.00 órától
másnap reggel 8.00 óráig 1 házior-
vos és 1 vegyes praxist ellátó házi-
orvos biztosítja. A felnõttügyeleti el-
látást hétvégén és ünnepnapokon
8.00 órától 20.00 óráig 3 háziorvos,
20.00 órától másnap reggel 8.00
óráig 2 háziorvos biztosítja. A gyer-

mekügyeleti ellátást hétvégén és
ünnepnapokon 8.00 óra és 22.00
óra között 1 házi gyermekorvos,
22.00 óra és másnap reggel 8.00
óra között pedig 1 vegyes praxist el-
látó háziorvos biztosítja.

* * *
Minden év május 13-án ünnep-

lik Zalaegerszeg város napját, hi-
szen 1885. május 13-án lett rende-
zett tanácsú város Zalaegerszeg
és megválasztották elsõ polgár-
mesterünket, Kovács Károlyt
(1885-1895). A május 13-hez leg-
közelebb esõ pénteken szokták
tartani az ünnepi közgyûlést, ahol
a legmagasabb városi kitünteté-
sek kerülnek átadásra. A koronaví-
rus-világjárvány miatt 2020-ban
sem tudták megtartani a rendez-
vényt, a díjakat csak több hónap
csúszással és szerényebb keretek
között adták át. Ugyancsak elma-
radt decemberben a Zalaegersze-
gért díjak átadása is, a tervek sze-
rint június hónapban pótolni tudják
a programot.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2021. április 13.

AZ ÁTSZERVEZÉST NEM JAVASOLJÁK
KITÜNTETÉSEKRÕL DÖNTÖTT A TESTÜLET:

POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍM FISCHER GYÖRGYNEK
PRO URBE: DR. BÉRCZES EDITNEK ÉS KISS GÁBORNAK

DÍJAZOTTAK
Idén május 14-én, pénteken

tartották volna az ünnepi köz-
gyûlést, de a veszélyhelyzet
miatt biztos, hogy ezt megint
nem lehet megtartani, csak egy
késõbbi idõpontban, de a díja-
zottakról döntötés született.
2021-ben posztumusz díszpol-
gári címet adományozunk né-
hai Fischer György Mun-
kácsy-díjas szobrászmûvész-
nek. Pro Urbe Zalaegerszeg ki-
tüntetésben részesül dr. Bér-
ces Edit fõiskolai docens,
ultramaraton futó, többszörös
világcsúcstartó, világ- és Euró-
pa-bajnok, valamint Kiss Gá-
bor, a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója.

A Sport Mecénása Díjat
2021-ben a Hydrocomp Kft.
kapja.

A város polgármestere a ve-
szélyhelyzet hatálybalépésével
hatáskörében eljárva jóváhagyta
a Göcseji Múzeum küldetésnyilat-
kozatát, amelyet dr. Kostyál Lász-
ló múzeumigazgató terjesztett
elõ, és a következõket tartalmaz-
za:

„A Göcseji Múzeum a Zala me-
gyei kulturális örökség elsõsorban
tárgyakban, képi dokumentumok-
ban és szellemi hagyományokban
megtestesülõ része megõrzésé-
nek, tudományos feldolgozásának
és korszerû eszköztárral történõ,
közérthetõ bemutatásának zász-
lóshajója.

Intézményünk küldetése az
elõzõ generációk e különbözõ tí-
pusú emlékek révén megõrzött tu-
dásának és tapasztalatainak  szé-
les körû feltárására és jövõnk szel-
lemi talapzatába történõ beépíté-
sére irányul. Hivatásként vallott tö-
rekvésünk a zalai identitás erõsíté-
se, városunk és megyénk humán
mûveltségének elmélyítése, vala-
mint sajátos arculatának formálá-
sa és általános megismertetése.
Az ismeretek konkrét átadásán túl
kommunikációnk valamennyi ele-
me az örökségünk megbecsülésé-
re és megóvására irányuló szem-
lélet erõsítését szolgálja”.

A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közmûvelõdésrõl szóló törvény értelmében a múzeum a fenn-
tartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal, stratégiai
tervvel, állományvédelmi tervvel, gyûjteménygyarapítási és reví-
ziós tervvel továbbá múzeumi digitalizálási stratégiával rendelke-
zik, amely alapján szakmai tevékenységét folytatja.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

2021. január 1-je óta 4.958 fõ
kapta el a vírust a megyében.
2021. január 1-je óta 49-en hal-
tak meg a vírus következtében a
megyében. 2021. január 1-tõl
számítva a gyógyultak száma
3.187 fõ, a jelenleg aktív fertõ-
zöttek száma 1.722 fõ. Az 1.722
aktív Zala megyei fertõzött közül
635 fõ a zalaegerszegi járásban
lévõ településeken él, 1.087 fõ
más települések lakója. 2021 ti-
zenharmadik hetében a szenny-
vízminták alapján Zalaegersze-
gen a koronavírus koncentráció-
ja mérsékelt, a tendencia stag-
náló. 

Továbbra is Zala megyében és
azon belül Zalaegerszegen a leg-
jobb a helyzet országos összeha-
sonlításban. A Zala Megyei Szent
Rafael Kórházban, a zalaegersze-
gi intézményegységben jelenleg
összesen 95 covidos beteget ápol-
nak, akik közül 19 beteg van az in-
tenzív osztályon, 63 fõ nem igé-
nyel intenzív ellátást, 13 covid-
gyanús beteg pedig megfigyelés
alatt áll és a teszteredményüket
várják. 

A kórházi oltópontokon és vala-
mennyi zalaegerszegi háziorvosi
körzetben folyamatosan zajlik a
védõoltások beadása. A magyarok
25,5 százaléka kapott már korona-
vírus elleni védõoltást. A becslé-
sek szerint április végére minden
regisztrált megkaphatja az elsõ ol-
tást Magyarországon. 

Április 7-tõl a következõ
intézkedések lépnek életbe:

– A kijárási tilalom este 22 óra és
reggel 5 óra közötti idõszakra
módosul.

– Az üzletek reggel 5 óra és este
21.30 óra között lehetnek nyit-
va.

– Az üzletek, köztük a március 8-a
óta zárva tartó üzletek újfajta,
négyzetméter-alapú szabályok
mentén újra nyitva lehetnek. Át-
lagosan 10 négyzetméteren-
ként 1 vásárló lehet az üzletben
az új szabályozás szerint.

– A szolgáltatásokkal kapcsola-
tos ideiglenes védelmi intézke-
dések megszûnnek, így kinyit-
hatnak a fodrászatok, kozmeti-
kák és más szolgáltatók.

– A vendéglátóhelyiségek to-
vábbra sem nyithatnak ki nor-
mál üzemben, csak az ott dol-
gozók tartózkodhatnak ezek-
ben az egységekben. Csak az
elvitelre alkalmas ételek kiadá-
sa és szállítása érdekében az
ehhez szükséges idõtartamig
mehetnek be az éttermekbe a
vendégek.

– A szállodák továbbra sem fo-
gadhatnak vendégeket, kivéve
az üzleti, gazdasági, oktatási
tevékenység céljából érkezõ-
ket.

– A pedagógusok oltását köve-
tõen az iskolák és az óvodák
április 19-én, hétfõn indulnak
újra.

FOKOZATOS NYITÁS
MÓDOSUL A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS IDEJE

A legfrissebb járványügyi hírekrõl most is Facebook-oldalán
számolt be kedd délután Balaicz Zoltán. Eszerint Zala megyében
2020. március óta mostanáig 15.130 személy fertõzõdött meg. A
polgármester közleményébõl többek között kiderül: 

Ennek keretében ismét lehetõ-
ség nyílik kölcsönzésre illetve az
irodai szolgáltatások igénybevéte-
lére, a korábbi nyitvatartási rend
szerint. A kölcsönzési határidõket
módosították. A hatályos jogsza-
bályok értelmében az épületekbe
továbbra is csak munkavégzés

céljából lehet belépni, a kölcsön-
zési vagy tájékoztatási, megren-
delési igényeket a könyvtárak elér-
hetõségén kell jelezni.

Irodalomkutatásra, tájékozta-
tásra, a dokumentumokhoz elekt-
ronikus úton történõ hozzáférésre
továbbra is van lehetõség.

ÚJRAINDUL A SZOLGÁLTATÁS
A járványügyi helyzettel kapcsolatos kormányzati intézkedések

nyomán a „Könyvtár a küszöbön” szolgáltatás április 14-én újra-
indul – tájékoztatott Kiss Gábor igazgató.

TISZTELT VÁSÁRLÓINK ÉS KERESKEDÕK!
Amennyiben 2021. április 13-ig (kedd) nem kerül sor egyéb szi-

gorításra a járványveszély miatt, akkor a zalaegerszegi országos ki-
rakodóvásárt

MEGRENDEZIK!
Természetesen az érvényben lévõ szabályok betartása mellett,

azaz a vásár teljes területén kötelezõ a maszk szabályos és folya-
matos viselése és a megfelelõ távolságtartás! Azon személyek el-
len, akik ezt nem veszik figyelembe, szigorúan fellépnek és eljárást
kezdeményeznek!

Tisztelt Ügyfeleink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulla-

dékká vált elektromos, elektronikus berende-
zés (e-hulladék) a kommunális hulladéktól el-
különítetten gyûjtendõ, települési hulladékként
nem ártalmatlanítható! Különösképpen érten-
dõek ezek alatt az akkumulátorok, jelen eset-
ben az elhasználódott, lecserélt mobiltelefonok
akkumulátorai. 

Napjaink eszközeiben jellemzõen használt
lítiumionos akkumulátorok számos elõnnyel
bírnak. Nagy energiasûrûséggel, sok töltési
ciklust viselnek el, kisebb a memóriahatásuk.
A lítium egy alkálifém, amely fõleg kis koncent-
rációban lítiumot tartalmazó sóoldatokban for-
dul elõ. Elemi állapotában erõsen reaktív és
gyúlékony. Ezeket az akkumulátorokat tucatnyi
kémiai összetétellel lehet legyártani. Az egyes
verziók jelentõsen eltérnek egymástól, ám kö-
zös tulajdonságuk, hogy összetevõik hajlamo-

sak a tûzre, a lítiumnak ráadásul nagyon ala-
csony, 180 fokos az olvadáspontja, valamint
rövidzárlat hatására hõt és szikrát bocsát ki.
Mivel az akkumulátorokban olyan oldószerek
is vannak, amik nagyon jól táplálják a tüzet,
ezért az oltásuk is nehezebb. 

A kommunális és szelektív hulladékok gyûj-
tése és kezelése közben jelentõs fizikai beha-
tások érik az anyagokat. A gazdaságosságot
szem elõtt tartva a gyûjtõjármûbe kerülve elõ-
ször tömörítésen mennek keresztül, hogy ke-
vesebb üzemanyag-felhasználással a lehetõ
legnagyobb mennyiséget tudjuk elszállítani.
Utána a feldolgozás során különbözõ techno-
lógiai folyamatok segítségével igyekszünk a
hulladéklerakást megelõzni. A folyamatok ré-
sze lehet a zsákfeltépés, darálás, bálázás.
Ezen mechanikai terhelések során az akkumu-
látorok cellái szétszakadhatnak, rövidzárlatot
okozva, mely során egyre több hõt termelve

ezek az energiatárolók egy tûzijátékhoz válnak
hasonlatossá. Márpedig, ha egy cella lángra
kap, a többi is be fog gyulladni. A hulladékok
között a tûz gyorsan terjed, oltása a változatos
összetevõk miatt nehéz és körülményes.

Jobb, ha mindenki tudja: egy lángra kapott
lítiumionos akkumulátort vízzel oltani tilos, szó
szerint olaj a tûzre! 

A fentiek miatt megkérnénk ügyfeleinket,
hogy fokozottan figyeljenek arra, hogy a kelet-
kezõ hulladékaikat ne a kommunális hulladé-
kok közé dobják! A figyelmetlenség emberek
életébe kerülhet, és jelentõs anyagi károkat
okozhat akár a gyûjtõautóban, akár a feldolgo-
zóüzemekben! Sok helyen van lehetõségük
környezetbarát módon megszabadulni az el-
használódott akkumulátoroktól és elemektõl,
ha nem biztosak a dolgukban, forduljanak nyu-
godtan ügyfélszolgálatunkhoz, de ezzel kap-
csolatban is az interneten bõven találhatnak in-
formációt. 

Köszönettel:
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

MIT KELL TUDNI AZ E-HULLADÉKRÓL?

Jól halad a munka a kézmûves piac épületénél.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2021. április 15-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-
helyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2021.  ÁPRILIS 23. (PÉNTEK)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)

bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási

hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként ön-
kormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tarto-
zás miatt szûnt meg.

– Az ötéves idõtartamot az a)-b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl, a
c)-e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.

– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

Szálláshasználó kijelölése:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérõl szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendelet, valamint a
katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyûlés feladat- és hatáskörében eljárva bírálja
el a beadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2021. május 8.). 

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál. (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. III/33. 27 1 
1 szoba, elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos 

237,5 6.413

B. I/9. 40 1 
1 szoba, elõtér, konyha, étkezõ,
fürdõszoba-WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.500KEDVES SZÜLÕK!

Minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

ÓVODAI JELENTKEZÉS A 2021/2022. NEVELÉSI ÉVRE

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a jelentkezés idõpontja:

2021. ÁPRILIS 20–21. (KEDD–SZERDA)

Az emberi erõforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI-határozata (elérhetõ az Oktatási Hivatal
honlapjának Covid-19 aloldalán) értelmében a 2021/2022. tanévre történõ beiratkozás a szokásos rend-
ben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülõnek/gondviselõnek nem szükséges feltétlenül sze-
mélyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szüksé-
ges dokumentumok eredeti példányait elegendõ a nevelési év megkezdésekor benyújtani/bemutatni. A
beiratkozással – ideértve az elektronikus (online) úton történõ beiratkozást is – kapcsolatos részletekrõl,
a beíratás elõtt az ügyintézés konkrétumaival kapcsolatban a szülõk/gondviselõk az óvoda elérhetõ-
ségein tájékozódhatnak.
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatvány elektronikusan letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu honlapról:

Óvodai beiratkozás
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34777/OVODAI_JELENTKEZES_A_2021hirdetmeny.pdf

Kérjük, a járványügyi helyzetre való tekintettel személyes beiratkozás esetén csak az egyik Szülõ
intézze a beiratkozást, valamint a beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványt kitöltve hozza magával,
és tartsák be a szigorú járványügyi elõírásokat!

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy személyes jelentkezés esetén feltétlenül vigyék magukkal
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

(anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a
gyermek TAJ-kártyáját

• a szülõ (gondviselõ) személyi azonosítóját, és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági
igazolványát

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzetei
Zalaegerszeg város honlapján érhetõk el:

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovodai_felveteli_korzetek.pdf

Tájékoztató az integráltan nevelhetõ, sajátos nevelési igényû gyermekeket ellátó óvodákról és azok
elérhetõségérõl:

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/integralt_ellatas_biztosito_ovodak.pdf

ZALAEGERSZEGI ÓVODÁK

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Óvoda Óvodavezetõ Telefonszám Óvoda címe, e-mail-címe

Kis utcai székhelyóvoda Horváthné Ambrus Mariann
630-269, 598-731
314-089

adyovoda@gmail.com,
Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Mikes K. utcai tagóvodája Kovács Józsefné 630-267, 313-560
mikesovi@zelkanet.hu
Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/A. 

Szivárvány téri tagóvodája Pintér Henrietta 30/220-2669
zegszivarvanyovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3. 

Ságodi telephelye Horváthné Ambrus Mariann
630-269, 598-731,
314-089

adyovoda@gmail.com
Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Radnóti utcai székhelyóvoda Põdörné Hajdu Ibolya 630-265, 598-976
radnotiovi@zelkanet.hu
radnotiovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Radnóti u. 1. 

Kosztolányi D. téri tagóvodája Jánoki-Szücs Erzsébet 630-264, 313-565
kosztolanyiovi@zelkanet.hu
kosztolanyiovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 25. 

Petõfi utcai tagóvodája Szõkéné Szente Júlia 630-263, 312-331
petofiovi@zelkanet.hu
petofíovi@,gmail. com
Zalaegerszeg, Petõfi u. 25–29. 

Szent László utcai tagóvodája Bartók Margit 630-262, 313-566
szentlaszlo@zelkanet.hu
szentlaszlo@gmail.com
Zalaegerszeg, Szent László u. 53. 

Csillagközi székhelyóvoda Szijártóné Herbai Erzsébet
630-261, 598-702
598-703

zegcsillagkozi@gmail.com
csillagkozi@zelkanet.hu
Zalaegerszeg, Csillag köz 1. 

Napsugár utcai tagóvodája Pénzesné Horváth Éva 630-260, 313-288 
napsugarovizeg@gmail.com
Zalaegerszeg, Napsugár u. 30. 

Andráshidai tagóvodája Holesné Havasi Hajnalka 30/8949-198
ovoda.andrashida@gmail.com
Zalaegerszeg, Iskola u. 1. 

Ûrhajós utcai székhelyóvoda Kása Istvánné 630-259, 598-725
urhajosovi@zelkanet.hu 
urhajosovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.

Kodály Zoltán utcai tagóvodája Takácsné Vass Edit 630-258, 316-340
kodaly.ovoda@gmail.com
Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 15. 

Landorhegyi utcai tagóvodája Horváthné Kindl Judit 630-257, 313-561
landorovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 15/A 

Bazitai telephelye Passa Anikó 630-256, 315-643 
bazitaiovi77@gmail.com
Zalaegerszeg, Toposházi u. 7. 

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK
A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését:

akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy csak
nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.

A közalapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék fel-
számolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.

Várjuk jelentkezését személyesen 2021. április 6–2021. április 23-ig a Zalaegerszegi Családsegítõ
Szolgálat és Gyermekjóléti Központban, a Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. szám alatt.
Elérhetõségünk: Telefon:92/316-930, 30/693-3950

E-mail-cím: csaladsegito@zegcsgyk.hu

Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 24 hónapban
a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatásában részesült.



A múzeumi épületek pszicho-
lógiája és a mûtárgygyûjtés lé-
lektana is szóba került azon az
online eseményen, melynek
Nagy Réka klinikai szakpszicho-
lógus volt a vendége. Az
American Corner Pécs program-
sorozata (melynek keretében
különféle virtuális tárlatvezeté-
seket tartanak) ezúttal a New
York-i Guggenheim Múzeumba
kalauzolta el az érdeklõdõket.

– pP –

A metropolisz ugyan távoli – és
sokszor elérhetetlen – helynek tû-
nik a zalaiak számára, ám mivel
most a digitális térben töltjük nap-
jaink zömét, a távolságok roppant
egyszerûen legyõzhetõk. Így sem-
mi meglepõ nincs abban, hogy egy

pécsi születésû és
egyetemi éveit is ott
töltõ, jelenleg Zala-
egerszegen élõ pszi-
chológus épp egy
New York-i kiállítóhely
kapcsán beszéljen
múzeumpszichológiá-
ról és a terek befoga-
dásának lélektanáról.
Annál is inkább, mert
a pszichológia ritkán foglalkozik
ilyen kérdésekkel.

A Solomon R. Guggenheim Mú-
zeumról röviden annyit érdemes
tudni, hogy 1939-ben alapította a
gyûjtõszenvedélyérõl ismert név-
adó (a fenntartó azóta is a róla elne-
vezett alapítvány), hogy a modern
mûvészetek háza legyen. Fõleg
absztrakt alkotások, valamint imp-
resszionista, szürrealista és expresz-
szionista mûvek szerepelnek a
gyûjteményben. Az épület tervezõje
Frank Lloyd Wright építész volt.

Mind az ott élõk, mind pedig a
turisták számára kedvelt hely a
Manhattanben, azon belül is az
Ötödik sugárúton lévõ épület (mely
a világörökség része), ami stílusá-
val, formai megoldásaival máig ki-
tûnik környezetébõl. Nem csoda,
hiszen maga Frank Lloyd Wright
építész is egy különc figura volt.
Nagy Réka ezen a ponton fel is tet-
te a kérdést: lehet-e egy épület mû-
alkotás? Vagyis alá lehet-e rendelni
a látványt a funkciónak? Wright az
épület tervezésekor ha alárende-

lésre nem is, arra vi-
szont törekedett, hogy
szimfónia jöjjön létre
az épület és a benne
szereplõ alkotások kö-
zött. A modern mûvé-
szetek háza modern
formai elveket (geo-
metrikus megoldáso-
kat) követett. Belépve
egy sötét, szürke tér-

be jutunk, ami kezdetben szoron-
gást okoz, aztán a tágas, világos
terekbe jutva jön a felszabadulás
érzése: jó hangulatba kerülünk, sok
idõt szeretnénk ott eltölteni. A pszi-
chológus szerint ezt a lélektani
„trükköt” sok bevásárlóközpont is
alkalmazza.

A Guggenheim nem egy klasszi-
kus, úgynevezett elfogadó mú-
zeum, ahol viselkedni kell, hanem
egy befogadó épület, ami sokkal in-
kább azt sugallja: játsszál velem!
Az élet része vagyok, itt jól fogod

érezni magad. Az intézménynek
sokféle látogatót kell becsalogatnia
(a helybéli iskolás csoportoktól
kezdve a távoli országokból érkezõ
turistákig), így a modern múzeum
egy színes, változatos térként funk-
cionál. Persze az épület vitákat is
kiváltott annak idején: a felfelé ha-
ladó rámpa miatt sokan parkoló-
háznak csúfolták, de volt, akinek a
mosógép jutott eszébe róla. Akár-
hogy is, az ott kiállított modern mû-
vekkel mindenképpen összhang-
ban volt és van az épület.

A tárlatvezetés során szóba ke-
rült a gyûjtõszenvedély és a gyûjtés
pszichológiája is. Solomon Gug-
genheim és unokahúga, Peggy
Guggenheim a korszak híres gyûj-
tõi voltak. Utóbbi volt az elsõ nõ, aki
olyan gyûjteményt hozott létre,
mellyel korábban csak uralkodók,
vagy gazdag mecénások rendel-
keztek. Pláne, mert a korábbi év-
századokban, de még Peggy korá-
ban, vagyis a 20. század elsõ felé-
ben is a nõk társadalmi és vagyoni
helyzete nem tette lehetõvé az effé-

le „hóbortokat”. Hacsak nem úgy
örökölték a férjük halála után a va-
gyont és vele a gyûjtés vagy a me-
cenatúra lehetõségét. A mûgyûjtés
a pszichológus szerint egyértel-
mûen egy férfias dolog volt, mely-
nek megvolt a maga lélektana is: a
versengésre, vadászatra, szenve-
délyre való hajlandóság, és persze
státuszszimbólumnak is számított.
A nõk maximum ékszereket, ruhá-
kat, porcelánokat gyûjtöttek, de az
inkább egy „otthoni” és nem társa-
dalmi cselekedet volt. Peggy vi-
szont egész életstílusával és szen-
vedélyével rácáfolt erre (persze
nagyban segítette az, hogy édes-
apjától örökölte a vagyonát).

Az a kérdés is felmerült, hogy a
Guggenheim család a 20. század
elején miért gyûjtött olyan – fõleg
avantgárd – mûalkotásokat, me-

lyek anyagi értéke és késõbbi elis-
mertsége akkor még erõsen kérdé-
ses volt? Nagy Réka úgy véli, hogy
ennek összetett okai lehettek. Egy-
részt a klasszikus mûvek drágák
voltak, egy új alkotásban kevesebb
volt a kockázat, ugyanakkor a gyûj-
tõk azt érezték, hogy a kortárs al-
kotások megvásárlásával maguk is
tudnak hatni a mûvészeti életre,
vagy egy-egy alkotó pályájára.

Érdekes az absztrakt mûvek be-
fogadásának pszichológiája is: mi-
nél elmosódottabb, stilizáltabb egy
kép, annál inkább beindulnak az
ösztöneink. A nonfiguratív képek
olyan idegrendszeri struktúrákhoz
képesek „hozzányúlni”, amik más-
kor nem elérhetõek. Az absztrakt
mûvészet zsenialitása a szakem-
ber szerint többek között ebben rej-
lik. 

5Kultúra

– pP –

Kérdés az is, hogy vajon a digi-
tális térben, egy online kiállítás ese-
tében is mûködhet-e ez a fajta
szemlélõdés és befogadás? A
ZAZEE Kulturális Egyesület által
létrehozott 8.01 online galéria leg-
utóbbi vendége Filó Vera író, kép-
zõmûvész, grafikus volt, aki több
mint tíz éve ikonfestészettel is fog-
lalkozik. Az alkotó zalaegerszegi
születésû, annak idején a Zrínyi-
gimnázium tanulója volt. Rajzolni
Borbás Györgytõl és Fischer
Györgytõl is tanult, örül, hogy mind
a kettõjüknek van kötõdése a mos-
tani kiállításhoz is. Vera annak ide-
jén a színház világába is belekós-
tolt; 19 évesen õ rendezte a Cselé-
dek címû drámát, mégpedig az
MMIK színpadán. A 8.01 galéria
pedig éppen az egykori ifjúsági ház
helyiségeiben kapott otthont, ha
csak virtuálisan is. Hat teremben,
22 helyi mûvész (a finearthotel.hu
gyûjtõoldal alkotói) 42 alkotása lát-

ható. Mûfajonként és hangulatában
is változatosak a termek.

A tárlatvezetõ szerint egy kiállí-
táson mindig célszerû elõbb bele-
helyezkedni a térbe; vagyis kezd-
jük a szemlélõdést távolról. Ez egy
online tárlat esetében is mûködhet.
Bár az tény, hogy a mûvek a virtuá-
lis világban nem mindig járhatók
körül. Közelíteni azért tudunk. Filó
Vera szerint izgalmas kérdés, hogy
milyen történetek indulnak el ben-

nünk a teremben lévõ képek/szob-
rok láttán. Van-e dialógus az egy
térbe került tárgyak között? Segí-
tik-e egymás jelenlétét, vagy talán
vitatkoznak egymással? Párbe-
széd szerencsére a galéria összes
termében létrejön. A szürkének tû-
nõ második teremben (ahol Varga
Bálint, Nagy Szilvia, Frimmel Gyu-
la és Bárdosi Katinka mûvei látha-
tók) például a „karcolat”, a „máso-
lat” és az „ismétlés” szavakkal le-
het mindezt kifejezni. Hiszen grafi-
kát, rézmetszetet, tûzzománcot, il-
letve felhõ-festményeket látunk
egymás mellett. És ahogy a met-
szetekre jellemzõ a sokszorosítás,
úgy a felhõket ábrázoló kis képek

(mellette a nagy felhõvel) is afféle
ismétlés. Mégsincs két egyforma
felhõ, sokkal inkább azok újrate-
remtése zajlik. Andy Warholra utal-
va elmondta: minél többet nézünk
egy másolatot, annál jobban kiüre-
sedünk, és végül eljutunk a lényeg-
hez.

Ha sikerül belehelyezkednünk
az alkotók világába, akár egy
komplett történetet is kaphatunk. A
tárlatvezetõ szerint azért is jó kiállí-
tásokat nézni, mert a drámaiság
fellelhetõ a mûvekben, és a mûvek
között is. Gyenes Júlia Boróka Idill
címû két festményébõl akár képre-
gény is lehetne, Kajos Anna Zsófia
és Kiss Ágnes Katinka színes,
absztrakt festményei a formában
rejlõ történetre és a formában rejlõ
anyagra, mint az értelmezés külön-
bözõ aspektusaira hívják fel a fi-
gyelmet. A negyedik teremben
(mely a dialógus termének nevez-
hetõ) látható Tánczos György-fest-
mények pedig arra keresik a vá-
laszt, hogy mit keres az ember az
akváriumban. A víz alatt lévõ alakok
láttán elõször vidám strandolásra
gondolunk, de az Akvárium cím
mégis valamiféle bezártságra utal.
De Gombos Zsófi Tájidegen képe is
szorongató, drámai érzést kelt.

Hogy ebbe a térbe hogy kerültek
Farkas Ferenc humanistái? Nos, a
humanisták a maguk korában kér-
déseket tettek fel az aktuális világ-
szemlélettel szemben. A párbe-
szédnek pedig ez is része; a virtuá-
lis térben éppúgy, mint a valóság-
ban.

BELEHELYEZKEDNI A TÉRBE
PÁRBESZÉDEK ÉS TÖRTÉNETEK AZ ALKOTÁSOK KÖZÖTT

Közel menni egy képhez annyit jelent; együtt vagyunk vele.
Jobban kirajzolódnak a formák és a színek is, utóbbiak pedig kü-
lönféle érzéseket váltanak ki belõlünk. Persze ugyanilyen fontos,
hogy egy-egy kiállítóterem egészét is szemügyre vegyük. Hogy
miképpen kommunikálnak az ott elhelyezett mûvek egymással?

MÚZEUMPSZICHOLÓGIA ÉS GYÛJTÕSZENVEDÉLY
NEW YORK-I TÁRLATVEZETÉS ZALAEGERSZEGRÕL

– pP –

A budapesti Corvin Rajziskola il-
lusztráció szakán most végzõ alko-
tóval a mesekönyvek képi világáról
beszélgettünk a frissen megjelent
kötet kapcsán. Kertész Erzsi írónak
ez már a sokadik regénye, Korbuly
Áginak viszont ez volt az elsõ grafi-
kusi megbízatása. A történethez
persze hozzátartozik az is, hogy Ági
a Zrínyi-gimnáziumban végzett, az
Ady-iskolába járt rajzszakköre,
majd az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem néprajz–mongol és kultu-
rális antropológia szakán diplomá-
zott. Belekóstolt a múzeumi munká-
ba (Néprajzi Múzeum, Göcseji Mú-
zeum), aztán mégis a rajz és a gra-
fika felé fordult a figyelme, így kötött
ki a Corvin Rajziskolában, ahol
elõbb a kezdõ illusztrátori képzést
végezte el, hamarosan pedig a ha-
ladó kurzust is befejezi. 

– Hogy talált rád Kertész Erzsi,
vagy inkább a Pagony Könyvki-
adó?

– Tulajdonképpen a rajziskolán
keresztül, ahol az is feladat volt,

hogy készítsünk portfóliót, és küld-
jük el azt több kiadónak. A Pagony
egybõl vissza is jelzett, hogy a sket-
chbook-os, azaz a vázlatszerû mun-
káim tetszenek nekik, és majd gon-
dolnak rám a jövõben. Ezt kedves
gesztusnak tartottam, és bár titok-
ban reméltem, hogy egyszer tényleg
megkeresnek, arra nem számítot-
tam, hogy már néhány hónap múlva
felkérnek erre a munkára. 

– A Mindig másnap címû mese
egy kaotikus családi történet. Az
egyik Facebook-posztodban azt
írtad, hogy garantáltan kaotiku-
sak hozzá a rajzaid is…

– Megkaptam Kertész Erzsi szö-
vegét, amit egyhuzamban végigol-
vastam, és egybõl gyereknek érez-
tem magam! Mintegy rajzfilm, meg
is jelentek a képek a fejemben. Elõ-
ször persze csak villanásszerûen, a
karaktereket utána dolgoztam ki. Az
a jó ebben a mesében, hogy egy
teljesen hétköznapi családról szól,
ahol nincsenek szuperhõsök, nem
egy idealizált családmodell szerint
élnek a szereplõk, és senki sem jó,
vagy rossz. A kaland és a káosz ab-

ból adódik, hogy minden nap más
környezetben ébrednek fel. A házuk
ugyanaz, de körülöttük a világ min-
dig más és más. A szereplõknek ez
jelenti az erõpróbát. Reagálniuk kell
a folyton változó helyzetre, ami ru-
galmasságot igényel. Eléggé aktuá-
lis a történet! Ráadásul az emberi
esendõséget is megmutatja; pél-
dául, hogy a szülõk sem tudhatnak

mindig mindent. Ezt a változékony-
ságot, képlékenységet és dinamiz-
must kellett grafikailag is megragad-
ni, visszaadni.

– A mesekönyv-illusztrálás-
nak vannak aktuális trendjei,
amikhez illik alkalmazkodni, vagy
teljesen szabad kezet kapnak az
alkotók? 

– Az alkotó koncepciója, az álta-
la választott technika, a kommuniká-
ciós szándék szerint is rengetegféle
képi megfogalmazásmód születhet.
Nagyon izgalmas például, amikor
ugyanazt a történetet teljesen eltérõ
módon vagy akár hangsúlyokkal je-
lenítik meg. A világ, a kultúrák sok-
színûsége, amiben élünk, a környe-
zet – a digitális teret is ideértve – hat
ránk. Az illusztráció, a vizualitás le-
hetõséget és eszközöket is kínál
ezek feldolgozására, a rájuk való
reflektálásra, különféle kontextusok
megjelenítésére és értelmezésére.
Sokszor azt is nehéz eldönteni,
hogy manuálisan vagy számítógé-
pes grafikával készült-e egy rajz. Én
mindig papíralapon rajzolok, azt
szkennelem, és a képszerkesztõ
programmal csak digitális utómun-
kákat végzek. Nagyon kedvelem a
krokikat, a gyors, vázlatos rajzokat.
Ehhez a történethez pont ez a stílus
tetszett meg a kiadónak is. Mégis
nehéz trendekrõl beszélni, mert
ahány történet és ahány illusztrátor,

annyi képi világ jelenik meg. Ezt a
sokszínûséget, változatosságot lá-
tom a csoporttársaim körében is. A
stilizáltság éppúgy jellemzõ, mint a
kollázstechnika vagy a pixelgrafika. 

– Volt olyan mese vagy rajz-
film, ami intenzíven hatott rád, és
máig inspirál?

– Mindig is a frappáns, humo-
ros, „geges” rajzfilmeket kedveltem,
mint a Rózsaszín párduc, vagy a
Tom és Jerry. Ezenkívül a képregé-
nyek világa fogott meg, illetve sok
olyan festõmûvész és grafikus, akik
nem gyerekeknek, hanem inkább
felnõtteknek szólnak. Például Pi-
casso rajzai, vagy a 20. század il-
lusztrátorai, mint például Würtz
Ádám vagy Serge Bloch.

– Ha már szóba hoztad a gye-
rekeket és a felnõtteket: mennyi-
ben igényel más gondolkodást
mesekönyvet, vagy idõsebbek-
nek szóló szövegeket illusztrálni?

– Általában más meséket, köny-
veket ajánlanak a különbözõ kor-
osztályoknak. Az illusztrálás során

is fontos, hogy ismerjük az adott
korosztály sajátosságait, a képzé-
sünkön is volt például elõadás a
gyermekkönyvek pszichológiájáról.
Nyilván a gyerekeknél hangsúlyo-
sabb a képi világ. Nem is gondol-
nánk, de az egyik legnehezebb a
babáknak szóló kiadványokat il-
lusztrálni. Az iskolában most pont
zajlott is egy ilyen projekt. A néhány
hónapos, vagy egy-két éves pici
gyerekek még egészen máshogy
látnak. Náluk a nagy kontrasztokra,
a szemnek könnyen követhetõ,
egyszerûbb formákra építhet az il-
lusztrátor és a könyvszerkesztõ. In-
kább a színes, egyszerûbb formák-
kal, alakzatokkal lehet játszani. De
igazából ez is változó, sok minden-
tõl függ, az illusztrátorok is nagyon
egyedi hangon tudnak a gyerekek-
hez szólni. Magam is szeretnék
ezen a téren még többet tanulni.

– Többször szóba került, hogy
a dinamikus rajzokat kedveled.
Az illusztráláson kívül is rajzolsz
vagy festesz?

– Igen, mert ez egy nagyon jó
„edzés”. Segít kizökkenni a hétköz-
napokból, és másfajta gondolkodás-
ra késztet. A rajziskolában sok olyan
gyakorlatunk volt, hogy gyorsan,
lendületesen kellett vázlatot készíte-
ni egy fotóról. Csak úgy, nagy vona-
lakban, nem pedig kidolgozva a
részleteket. Ezek a kihívások általá-
ban is érdekelnek. Például fázison-
ként lerajzolni egy összetettebb
mozgást, vagy a falra kifeszíteni egy
nagy papírt és ösztönbõl, gyorsan
rajzolni. Remélem, hogy a jövõben
lesz lehetõségem illusztrátorként te-
vékenykedni, és kamatoztatni a
megszerzett ismereteket.

Korbuly Ági

Nagy Réka

LENDÜLETES RAJZOK, PAPÍRALAPON
BESZÉLGETÉS KORBULY ÁGI ILLUSZTRÁTORRAL

Picassotól a Rózsaszín párduc képi világáig sok minden inspi-
rálja. Illusztrátorként a vázlatosabb, lendületesebb grafikai meg-
oldásokat kedveli. Ez látszik Kertész Erzsi legújabb mesekönyvé-
nek (Mindig másnap) illusztrációin is, melyeket egy egervári gra-
fikus, Korbuly Ági készített.



CÉL AZ ARÁNYOS
VÁROSFEJLESZTÉS

1990 óta most fordult elõ elõ-
ször, hogy a város költségvetési
rendeletét már a tárgyalás elsõ
fordulójában elfogadta a közgyû-
lés. Ez persze nem jelenti azt,
hogy nem vitatkoztak a képvise-
lõk. Mintegy 30 hozzászólás hang-
zott el, amely személyeskedések-
tõl sem volt mentes, de ez egy
költségvetési vitánál elfogadható.

Dr. Gyimesi Endre polgármes-
ter a napirend tárgyalásának meg-
kezdésekor jelezte: ez a költség-
vetés lendületével, a prioritások ki-
jelölésének a költségvetése. Azért
mondja mindezt, mert megvalósul
benne az arányos városfejlesztés
igénye. Minden városrészben
igyekeznek elindítani valamilyen
fejlesztést, a stratégiai tervezésre
jelentõs mértékû összeget takarí-
tanak meg, és tesznek félre, hogy
a pályázatokhoz megfelelõ összeg
álljon rendelkezésre.

Prioritásként kezeli a költség-
vetés a gébárti idegenforgalom
megvalósítását, területvásárlásra
megfelelõ nagyságrendû pénzös-
szeget különítenek el. Összessé-
gében ezekre a célokra 160 millió
forint van elkülönítve a városi bü-
dzsében. A költségvetés problé-
májára is rámutatott a polgármes-
ter: az állami költségvetésbõl a
megyei jogú városok Nyugat-Du-
nántúlon kissé szûkmarkúan ré-
szesedtek, ebbõl adódik a mintegy
200 milliós mûködési hiány. De ha
leszámítják ebbõl azt a 65 millió
forint kötelezõ céltartalékként el-
különített összeget, melyet nem
akarnak mûködésre felhasználni,
akkor a költségvetés 135 millió fo-
rint mûködési hiánnyal indul.

INTERSPAR A VOLT
HATÁRÕRLAKTANYA HELYÉN

A Spar Zalaegerszegen a volt
határõrlaktanya területét választot-
ta ki egy Interspar Áruház létesíté-
sére. Az ingatlan adottságai, a la-

kótelep közelsége, a fõútvonal mel-
letti fekvése, a telek ideális mérete
egyaránt megfelelõ volt. Az épülõ
áruház nettó alapterülete 9 ezer 50
négyzetméter, a kereskedelmi egy-
ség mintegy 220 fõnek ad munkát a
városban. Személygépkocsi-parko-
lót terveznek 360 jármû részére, to-
vábbá buszparkoló és külön moz-
gássérülteknek kialakított hely is
várja a vásárlókat. Az áruház mû-
szaki átadására várhatóan ez év
októberében kerül sor, majd de-
cemberben megnyitja kapuit az
Interspar, amelynek teljes bekerü-
lési összege 3 milliárd forint.

ÓVATOSAN DERÜLÁTÓ

A közelmúltban Székesfehér-
váron fideszes polgármesterekkel
találkozott Orbán Viktor miniszter-
elnök. Mirõl diskuráltak? – kérdez-
tük dr. Gyimesi Endre polgármestert.

– Alapvetõen a megbeszélés
tárgya a jövõ évi költségvetés volt.
Sok háttérinformáció hangzott el a
tervekkel kapcsolatban, hogy mit

miért és hogyan képzel el 2000-
ben a miniszterelnök. Az önkor-
mányzatokkal kapcsolatban önkriti-
kusan beismerte, hogy a kelleténél
nehezebb az információáramlás,
így szükségét látja egy önkormány-
zati munkabizottság felállításának.

– Optimista vagy pesszimista
a jövõ évi költségvetést illetõen?

– Óvatosan derülátó vagyok,
azért, mert ismerem a helyzetet,
ami sok-sok olyan ténnyel terhelt,
amire nem lehetett felkészülni. Az
alapelvek nem változnak az adó
tekintetében, viszont bizonyos át-
rendezõdés annyiban várható,
hogy a kirívó különbségeket csök-
kenteni akarják. Ez nem lesz köny-
nyû, hiszen mindenki ragaszkodik
a megszerzett kiváltságához. A Fi-
desznek és a kormánynak egyér-
telmû az álláspontja, hogy szigorú
összeférhetetlenségi törvényre
van szükség. Közalkalmazott, köz-
tisztviselõ, önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaság vezetõje
nem lehet képviselõ-testületi tag.

– Bánfi Kati –

– Már a bölcsõdében szóltak,
hogy érdemes lenne zeneoviba
hordani – idézi fel a kezdeteket az
anyuka, Csiszár Ildikó, aki pálya-
orientációs szakemberként ismert
sokak számára a megyében. – Az
ének, a népdal, a kultúra iránti fo-
gékonyságot tõlem látta, hiszen
népmûvelõként vittem magammal
sokféle rendezvényre, foglalko-
zásra, ami az életkorának megfe-
lelõ és gazdagító volt. Az édesap-
ja, Csiszár Csaba, nemzetközi
sakknagymester, innen indult a
másik vonal. Hogy a festészeti te-

hetségét honnét hozta, az viszont
nekünk is rejtély. 

Alíz tehát háromévesen kezdte
a zeneóvodát, majd mindenkit
meglepve négyévesen rajzverse-
nyeket nyert, ötéves kora óta sak-
kozik. Az Ady-iskolában kezdte a
tanulmányait, vele a hangszeres
zenét, furulyát, késõbb a zeneis-
kolában fuvolát is. Már elsõben
matekversenyekre, harmadiktól
népdaléneklési versenyre küldték.
Szerepelt zenés gyerekdarabok-
ban. Majd jött a magánfestészet
és a magánénekórák. Levezetés-
ként pedig kosárlabda, melyhez a
magassága is megfelelõ. És ki ne
felejtsük, mindezek mellett még ki-
tûnõ tanuló is. De semmi felvágós-
ság, közvetlen, csicsergõs, mo-
solygós és a kamaszok nagy élet-
problémái foglalkoztatják. Olvassa
a tinik kedvenc könyveit, nézi a so-
rozatokat, szeret biciklizni, bará-
tokkal lenni. Közben vaskos dosz-
sziét töltenek meg az oklevelei. De
szinte minden családi ünnepre fest

valamit ajándékként, a lakás falait
is betöltik az alkotásai. Kiállítása
volt már a József Attila Városi Tag-
könyvtár gyerekrészlegén, ahol
Németh Miklós grafikus, a család
barátja, ajánlotta alkotásait a kö-
zönségnek. 

– Németh Miklós már az óvo-
dáskori rajzait nézve biztatott,
hogy tehetséget lát Alízban. Na-
gyon odafigyeltem az iskolavá-
lasztásra, mert ez meghatározó.
Az Ady-iskola komplex mûvészeti
osztályában pedig nem kellett csa-
lódni – mondja az anyuka, aki ti-
zenegy éve egyedül neveli lányát,
annak minden nehézségével. –

Országos rajzversenyen második
helyezést ért el már néhány évvel
ezelõtt, ami igazolja, hogy érde-
mes energiát fektetni ebbe. Most
áprilisban pedig a VIII. országos
festészetversenyen harmadik he-
lyezést ért el.

– Szoktál unatkozni is?
– Igen, elõfordul, de akkor el-

gondolkodok dolgokon. Például
szeretem kitalálni a sorozatok kö-
vetkezõ részét. Most a házi feladat
képregényfigurák rajzolása. Nem
könnyû lerajzolni, amit kigondol-
tam – mondja Alíz.

– Milyen témát szeretsz legin-
kább festeni?

– Elsõsorban a természetet. 
– Az online oktatást hogy bí-

rod?
– Nem olyan rossz, ki lehet bír-

ni, csak a többiek hiányoznak. Mert
a szünetekben, az órák elõtt jó volt
együtt lenni. Szolfézs most is van,
csak az óra eleji közös beszélge-
tés nincs hozzá. Az online sakkver-
senyt nem szeretem, azon nem is

indultam, ahogy a matekversenyt
is kihagytam, mert most nem volt
energiám – teszi hozzá Alíz, aki
bár sok mindenben tehetséges
még nem tudja, melyik legyen a
meghatározó a továbbiakban.

– Te is egy csodaországbeli
Alíz vagy?

– Nem annyira szeretem azt a
mesét, inkább a Hamupipõke-tör-
téneteket. Sok modern változatát,
amikben nagyon jó zenék vannak.
Például a D.J. Hamupipõke is ked-
vencem. 

– Naplót írsz?
– Nem, lusta vagyok írni, meg

most nem olyan sok érdekes törté-
nik velem. De ha jó zenét hallok,
akkor elindul a fantáziám, és jó
történetek jutnak eszembe. A ma-
gánénekórákon is mesefilmdalo-
kat tanulok, az is nagyon tetszik.
Ezek egyébként is népszerû da-
lok, a nagyközönségnek szólnak. 

– A versenyeken az alkotás
vagy a helyezés miatt indulsz?

– Jó, ha helyezést érek el, de
hogy azon belül hányadik vagyok,
az nem számít, csak hogy kapok
valami ajándékot. Például egy na-
gyon jó zsírkrétakészletet, azt
használom az iskolában. 

– Van még valami terved,
hogy mit szeretnél kipróbálni?

– Sok minden érdekel, például
a népmûvészet, a nemezelés na-
gyon jónak tûnik. Vagy sok olyan
technika van a festészetben, ami
meglepõ hatású. 

– A választott mûvészeti iskola
sokat tett Alíz sokoldalúságának
kibontakozásáért. Sokoldalú kép-
zést kapott az elmúlt 6 évben a vi-
zuális tagozat mûvésztanáraitól –
hangsúlyozza Csiszár Ildikó, majd
sorolja a kiváló mûvész tanárokat,
akiknek köszönettel tartoznak:
Némethné Balogh Ildikó népi ipar-
mûvész–rajztanár, Frimmel Gyula
grafikusmûvész, Farkas Ferenc
szobrászmûvész, Perlakiné Vígh
Valéria énektanár, Gellért Réka
énektanár, Krisztánovics Vera fu-
volatanár, Farkas Alexandra ének-
tanár. 

6 Krónika

– A. L. –

Általánosságban elmondható,
hogy nagyon mozgásszegény
életmódot élünk, amelyre a home
office csak rátesz egy lapáttal. Ha
nincsen otthon egy megfelelõ
munkaállomásunk, ahol helyes
pozícióban tudnánk ülni, a rossz
testtartás is rányomja bélyegét
napjainkra – veti fel Balatoni-
Huber Vera, A Tudatos testtartás
címû könyv írója, jógaoktató, spi-
rálstabilizációs gerinctréner, a Bé-
ke Ligete Jógastúdió vezetõje. –
Az elõre esõ vállak, a görnyedt
testtartás és a jelentõs túlsúly ösz-
szenyomja a tüdõt, ami rontja a
légzésfunkciót. Romlik a légzés-
ben részt vevõ izmok mûködése,
és csökken a légzési kapacitás. Ez
alapból sem jó, most az egészség-
ügyi veszélyhelyzet közepette
egyáltalán nem, amikor még in-
kább erõs immunrendszerre és

erõs szervekre lenne szükségünk.
Pluszként ránk nehezedik a szo-
rongás, stressz, ami szintén ked-
vezõtlenül befolyásolja az egész
szervezet, többek között a szív, a
légzõ-, az emésztõ- és a hormon-
rendszer mûködését. Ettõl még in-
kább összegörnyedt testtartásba
kerülünk, és valóban úgy érezhet-
jük magunkat, mintha a világ súlya
nehezedne ránk. 

– Itt jöhet képbe a jóga?
Hagyatkozhatunk a jógára, de

az egyéb technikákra is. Lényeg,
hogy egyrészt végezzünk stressz-
oldó gyakorlatokat, ami már a test-
tartásunkat is javítja. Másrészt vé-
gezzünk tartásjavító gyakorlato-
kat, továbbá légzõgyakorlatokat a
légzõizmok erõsítése érdekében.
A kívánt eredmény elérése tekinte-
tében pedig alapvetõ, hogy ezeket
párhuzamosan csináljuk, mert ki-
egészítik egymást. A közelmúltban
megjelent Tudatos testtartás címû

könyvemben is „ezen hármas” fon-
tosságáról írok. Lényeges továb-
bá, hogy mindhárom gyakorlattí-
pusra napi szinten fordítsunk ener-
giát, mert való igaz, hogy már há-
rom hét alatt megerõsíthetjük lég-

zõizmainkat, viszont a légzés ha-
tékonysága már egy mozgássze-
gény hét alatt romlani kezd. 

– Hogyan segítheti a légzést
a jóga?

A jógában fontos szerepe van a
légzõgyakorlatoknak, amelyek

nemcsak a tüdõre, hanem a többi
gyakorlathoz hasonlóan a teljes
testre hatnak, az anyagcserétõl az
idegi folyamatokig. A lélekre, a
szellemre is kedvezõ hatással bír-
nak. 

– Hogyan tudjuk mindezt be-
építeni mindennapjainkba? 

A változtatni akarás elhatározá-
sával, és új, de már jó szokások ki-
alakításával. Naponta sétáljunk fél
órát a friss levegõn a hatékonyabb
légzés érdekében. A home office-
ban megtehetjük azt, hogy felál-
lunk az íróasztal mellõl 25 percen-
ként, és szánunk arra 5 percet,
hogy az elõbb említett gyakorlatok
elvégzésével átmozgassuk ma-
gunkat, vagy stresszoldó gyakor-
latokat végezzünk. Négy 25 per-
ces megállás után tartsunk egy
nagyobb szünetet. Ezt pomodoro
technikának nevezik, amelyhez
kellõ tudatosság is szükséges.
Eredménye a hatékonyabb mun-
kavégzés, mert koncentráltabbak
vagyunk. Továbbá az, hogy a test-
tartásjavító és stresszoldó gyakor-
latokat a zsúfolt mindennapokba is
be tudjuk építeni. Amikor mind tes-
tileg, mind lelkileg beszûkült hely-
zetben vagyunk, azt gondolom, ez
a módszer a munkától függetlenül
abban is segít, hogy tudatosabban
és egészségesebben éljünk.
Mindebben támaszkodjunk szak-
emberre, hogy helyesen végezve,
ezek a gyakorlatok és technikák jó
szokásainkká, és éppen emiatt ba-
rátainkká is váljanak.

JOBB TESTTARTÁS, JOBB LÉGZÉS
HOGY NE NEHEZEDJEN RÁNK A VILÁG SÚLYA

Amikor manapság mindennapjaink szinte minden eleme ottho-
nunkra korlátozódik, az olyan szervünkre is hatással lehet, ami
korábban nem igazán jutott eszünkbe. A tüdõnkrõl van szó,
amelynek sem a mozgásszegény életmód, de a rossz testtartás
sem tesz jót. Hogy teljes kapacitással mûködjön, különösen
most, ahhoz bizony karban kell tartani légzõizmainkat is. 

Balatoni-Huber Vera

SOKOLDALÚ TEHETSÉG, ALÍZ AZ ADYBÓL
A MATEMATIKÁTÓL A NÉPDALÉNEKLÉSIG

Jó gének, a kibontakozás támogatása, minõségi iskolák, kiváló
tanárok, szorgalom, szülõi menedzsment. A tehetséges gyereket,
diákot elõrevivõ tényezõk. Csiszár Alíz, az Ady-iskola hatodikosa,
mindezeket megkapta, van is látszata.

VÁROSFEJLESZTÉS, ÓVATOS DERÛLÁTÁS, MÚLTIDÉZÕ CÍMEK
MIRÕL ÍRT A ZALAEGERSZEG 1999-BEN?



– Kiskoromban is szerettem fut-
ni, már az általános iskolában is
közel állt hozzám az atlétika –
kezdte a bemutatkozást Muszil
Ágnes. – A keresztapám vitt az at-
létikai pályára, és Góczán István
lett az edzõm. Mindig szerettem a
futást, úgy döntöttem kipróbálom
versenyszerûen is. 

– Középtávfutó-számok let-
tek a kedvencek, itt képes a leg-
jobb eredményekre?

– Már a klubnál derült ki, hogy
800, 1500 méteren lehetek a leg-
jobb, mivel a sprintszámokhoz
nem vagyok elég gyors. Jó állóké-
pességgel rendelkezem, ami fon-
tos az említett számoknál.

– Az eddigi eredményei kö-
zül, melyekre a legbüszkébb?

– Az elmúlt évben a magyar ifjú-
sági bajnokságon a 800 méteren
fedett pályán, szabadtéren elért
aranyérmeimet sorolnám az élre. 

– A versenyszámokban me-
lyek az erõsségei?

– Már szeretek a táv elején
elõnyre szert tenni. Ez nem mindig
sikerül. Erõsebb mezõnyben
igyekszem alkalmazkodni az el-
lenfelekhez, ha úgy adódik, lehaj-
rázni õket.

– A járvány mennyire zavarta
felkészülését, a versenyeken
való részvételt?

– Igyekszem betartani az
egészségügyi szabályokat edzé-
seken, versenyeken, így nem le-
het gond. 

– Tervei a sportágban?
– Egyetemen szeretnék to-

vábbtanulni, de mellette tovább
akarok atlétizálni.  Szeretném ös-
szeegyezetni a tanulást, és a spor-
tolást. Úgy vélem, jó idõbeosztás-
sal biztosan menni fog. Célom
még a junior Európa-bajnokságra
kijutni, minél elõbb megfutni a
szintidõt. A felnõttkorba lépve, ha
továbbra is összeegyeztethetõ
lesz az atlétika a tanulással, a
munkával, szeretnék szerepelni a
magyar felnõttválogatottban. 

Mielõtt a kiesés okait boncol-
nánk, nem árt visszatekinteni az el-
múlt 27 évre, amelyben sikerek,
bajnoki és kupaérmek is beletar-
toztak. Az 1994-ben történt feljutás
után három évvel késõbb már jó
középcsapatnak számított a ZTE,
és a hetedik helyen zárt. A folya-
matos fejlõdést 2002-ben egy fiók-
csapat-szerzõdés szakította meg.
A ZTE az akkor GYESEV Sopron
néven szereplõ együttes fiókcsa-
pata lett. A játékosok Sopronban
edzettek, és készültek a mérkõzé-
sekre. A hazai bajnoki mérkõzése-
ket Zalaegerszegen játszották. A
kísérlet nem jött be, a szurkolók
sem fogadták jó szívvel a kezde-
ményezést. A 2004–2005-ös
idényre már felbontották a szerzõ-
dést. A ZTE ismét önálló lett, új
csapatot kellett építeni. Az építke-
zés fokozatosan történt. Egy idõ
után már jegyezték az ellenfelek a
ZTE nõi csapatát. Igaz, ekkor is a
többi élcsapathoz képest szerény

költségvetéssel dolgoztak a klub-
nál, akadt mindig annyi pénz, hogy
viszonylag jó csapatot lehetett
összehozni. Ehhez persze kellet-
tek a jó szemû edzõk (Bencze Ta-
más, Gáll Tamás, Gáspár Dávid),
akik jól választották ki a játékoso-
kat. A magyar és a légiós játékosok
kiválasztása szinte tökéletes volt.
Menet közben nemigen kellett játé-
kost cserélni. Az eredmények sem
maradtak el. A 2010–2011-es,
2018–2019-es idényben bronz-
érem a magyar bajnokságban. A
Magyar Kupában három bronzme-
dált gyûjtöttek be a lányok (2008,
2014, 2020). A 2020-as harmadik
hely jelentette a csapat hattyúda-
lát. A ZTE a nemzetközi porondon
is letette névjegyét, az Európa-ku-
pában Bencze Tamás irányítása
idején jó képességû csapatokat
megelõzve továbbjutott csoportjá-
ból.  A ZTE NKK jó nevelõegyesü-
letnek bizonyult. Több játékos ke-
rült el a ZTE-bõl magyar élcsapa-

tokhoz, a legutolsó Pusztai Petra
volt, a zalai külföldi játékosoknak is
sikerült jobb csapatba igazolniuk.

A 2020-ban becsapódó járvány
enyhén szólva is megfogta a ZTE-t.
A klubnál a költségvetés mindig
egy évre volt adott, elõrébb nem
tudtak tervezni. Amikor eljött a
2020–2021-es évre a nevezés,
pénzügyileg rosszul állt a klub.
Hosszú ideig bizonytalan volt,
hogy a ZTE egyáltalán elindul a
bajnokságban. Végül beadták a
nevezésüket az A csoportra. Erre
az idõre viszont az ellenfeleknél
már kialakultak a csapatok játé-
koskeretei. Az egyébként is szûk
magyar játékospiacon már kevés
bevethetõ játékos maradt. Páran a
ZTE-hez igazoltak, meg jöttek a
helyi fiatalok. A légiósokkal lehe-
tett volna felturbózni a keretet, mi-
nõségi külföldi játékosokra nem
volt pénz. A csapat élére vezetõ-
edzõként Ambrus Péter került. A
lelkes szakvezetõ igyekezett be-
hozni a lemaradást, hogy késõn
állt össze a keret, nem sikerült.
Menet közben sem lett vastagabb
a klub pénztárcája. Az egyébként
sem bõ játékoskeretben többször
akadtak hosszabb idõre sérültek.
Kár szépíteni a dolgot a, bajokság

elsõ felében könnyedén gázoltak
át az ellenfelek a ZTE-n. A bajnok-
ság hajrájában már akadtak talál-
kozók, amelyeken szoros mérkõ-
zésen kapott ki a ZTE. Az alap-
szakaszt nyert mérkõzés nélkül
hozta le a csapat. A játékosok
minden dicséretet megérdemel-
nek, lelkesen, nagyot küzdve ját-
szottak a mérkõzéseken. A na-
gyobb tudású együttesek elõtt fe-
jet kellett hajtaniuk, ami törvény-
szerûnek mondható.

Miért esett ki a ZTE az élvonal-
ból? Egyértelmûen a járványügyi
helyzetbõl adódó pénzhiány miatt.
A költségvetésbõl ezt lehetett ki-
hozni. A bajnokság megkezdése
elõtt Tóth László, a ZTE NKK ügy-
vezetõje elmondta, azért indulnak
el a bajnokságban, hogy az eger-
szegi nõi kosárlabdát életben tart-
sák. Kiestek. Életben marad-e a
nõi kosárlabda? A jövõ zenéje. 

A ZTE még bent maradhat az A
csoportban, akkor, ha az NB I
amatõrbajnokság gyõztese nem
vállalja a élvonalbeli tagságot. Er-
re viszont csekély az esély, a BKG
Prima Akadémia veretlenül, to-
ronymagasan vezeti a bajnoksá-
got. Ilyenkor általában vállalni
szokták az élvonalbeli szereplést.

Dunaújvárosban rendezték
meg az Aranyüst úszóversenyt,
ami tulajdonképpen a magyar
serdülõválogatott keret, valamint
a korosztály erõfelmérõ verse-
nye.  Idén a válogatott keretben
Nett Vivien képviselte a Zalaco-
Zalaegerszegi Úszó Klubot. Raj-
ta kívül nyolc megyeszékhelyi
úszó is részt vett a versenyen,
egyesületi színekben. 

Nett Vivien az országos felnõtt-
bajnokságról érkezett Dunaújvá-
rosba, ahol most a magyar serdü-
lõválogatott tagjaként állt rajhoz
200, 400, és 800 méter gyors-
úszásban, valamint 200 és 400
méter vegyesen. Nem volt tehát
könnyû dolga, a felnõtt ob-t köve-
tõen alig 4–5 nappal ismét a kö-
zép-, illetve hosszútávokra formá-
ba hozni magát. Dicséretére vál-
jék, hogy egyéni csúcsok közelé-
ben teljesített és dobogós helye-
zéseket is szerzett: 800 m gyors-
úszásban második idõvel az
ezüstérmet sikerült elhoznia, 200
méteren az elõfutamban elért 4.
helyezését a döntõben is sikerült
megõriznie úgy, hogy még az ide-
jén is javítani tudott. 200 m vegye-
sen az elõdöntõs idejénél ugyan
jobbat úszott a döntõben, de a do-
bogóról lecsúszott, a 4. hely lett az
övé. Ezt követte a sorban a 400
méteres gyorsúszás, ahol az elõ-
döntõs 3. helyezését a döntõben
sikerült megõriznie, így egy bronz-
érmet is bezsebelhetett. Végül fel-
tette a koronát a gyûjteményére az
utolsó versenyszámában, 400 mé-
ter vegyesen, ahol aranyérmes lett
úgy, hogy az elõdöntõben úszott
idejét a döntõben közel két má-
sodperccel javította meg. Sõt az
aranyérmet megduplázta a válo-
gatott 4x200 méteres gyorsváltójá-
ban elért elsõ helyével is. 

A Zalaco-Zalaegerszegi Úszó
Klub további versenyzõket is indí-
tott a versenyen.

1500 méter fiú gyorsúszásban
a korosztály 2007–2008-as szüle-
tésû versenyzõi között Nagy-
Selmeczy Bulcsú kiváló verseny-
zéssel, egyéni csúccsal ezüstér-
met szerzett.  Jakab Balázs volt
szorosan a nyomában, aki szintén

nagyon jó idõvel a 4. helyen csa-
pott célba. 

A lányok (2008–2009) a 800
méteres gyorsúszás rajtjánál álltak
fel, ahol Nagy Napsugár parádé-
san a 2. helyen csapott célba, meg

is kapta az érte járó ezüstérmet.
Paksa Borbála alig maradt el tõle,
4 másodperccel, ami 4. helyet ért.

Németh Luca a 9., Aouich Meryem
a 11., Koltai Vanda pedig a 13. he-
lyet szerezte meg a népes me-
zõnyben. Az idõsebb korcsoport-
ban (2006–2007) a válogatott Nett
Vivien mellett Varga Luca verseny-

zett ebben a számban, s kiváló
versenyzéssel a 9. helyet szerezte
meg.

7Sport

A Zalaszám ZAC atlétikai klubnál rendre feltûnik egy-egy tehet-
séges sportoló. A fiatal versenyzõk egyike Muszil Ágnes, aki a
középtávfutó-számokban mutatta meg tehetségét.

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI

ZTE FC–Budapest Honvéd
0–1 (0-0)

NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõ-

zés. Zalaegerszeg.

Bicske–ZTE II. 1-0 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés.

Bicske.

Pápai ELC–ZTE FC 3-2 (0-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés.

Pápa.

ZTE NKK–VBW CEKK Cegléd
74-78 (15-20, 17-24, 21-21, 21-13)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés.

Zalaegerszeg.

ZTE RK–Szombathelyi ESE
3:0 (19,18, 16)

NB II-es férfi röplabdamérkõzés.

Zalaegerszeg.

Kazincbarcikai VTSE–ZTK FMVas
2:6 (3382-3557)

Szuperligás férfi tekemérkõzés.

Kazincbarcika.

BKV Elõre–ZTE ZÁÉV
5:3 (3585-3556)

Szuperligás nõi tekemérkõzés.

Budapest.

Egerszegi KK–BVSC Zugló 18-26
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés.

Zalaegerszeg.

Befejezõdött a bajnokság az OB III-as jégko-
rongozóknál. A Zalai Titánok a második helyen
fejezték be a bajnokságot. Az aranyéremért
folytatott küzdelemben kétszer kikaptak fõvá-
rosi ellenfelüktõl. 

– Az elmúlt évben a másodosztályban harmadi-
kok lettünk – hangoztatta Csata Csaba vezetõedzõ.
– A csapatból sok játékos továbbtanult, nem tudta
folytatatni a jégkorongot. Nem estünk ki a másod-
osztályból, alkalmazkodva a lehetõségekhez visz-
szaléptünk egy osztályt. A harmadosztályban a do-
bogó volt a cél. A bajnokság során voltak hullámvöl-
gyeink, végül sikerült a fináléba bekerülnünk, ahol
egy erõsebb ellenféltõl kaptunk ki. Az aranyéremért
folytatott csatában tisztességesen helytálltunk. A
második helyet mindenképpen megérdemeltük.  

– Az ezüstéremért kik tették a legtöbbet,
vagy csapatérdem? 

– Nem szeretnék senkit kiemelni, ezüstérmün-
ket egy jó csapatteljesítmény eredményezte. Min-
den játékosnak jár a dicséret. 

– A következõ bajnoki idényben is az OB III-
ban indulnak?

– Még nem lehet tudni, négy-öt játékoson sok
múlik. Nagy kérdés, ki marad, ki távozik továbbta-
nulás miatt. Augusztusban dõl el, melyik osztály-
ban indulunk. Arra alakulhat ki a játékoskeret. Nyil-
ván, ha erõs keretünk lesz, bevállaljuk a másod-
osztályt. Velünk hasonló körülmények között dol-
gozó csapatoknál szintén ezek a problémák: a
másodosztályból is történtek már visszalépések, a
mi esetünk is bizonyítja. Amennyiben nem sikerül
az OB II-es szintû keretet kialakítani, kevés játéko-
som lesz, maradunk a harmadosztályban.

– Befejezõdött a bajnokság, jön a levezetés
és a pihenés?

– A jégcsarnokban még egy rövid ideig lesz jég,
addig gyakorlunk. Természetesen lesz egy kis pi-
henés is, majd jönnek a száraz edzések, addig,
amíg ismét nem nem áll készen a csarnok az edzé-
seinkre. Remélem, hogy augusztusban már lesz
jég a csarnokban, akkor már jönnek a vegyes tré-
ningek. 

ARANYÜST,
A SERDÜLÕ ÚSZÓK BAJNOKSÁGA

BÚCSÚ HUSZONHÉT ÉV UTÁN
A ZTE NKK SORSA MÁR A RAJTNÁL MEGPECSÉTELÕDÖTT

Bár még pár forduló van hátra az NB I-es nõi kosárlabda-baj-
nokság A csoportjának alsóházi rájátszásából, biztossá vált,
hogy 27 évi élvonalbelei szereplés után kiesik a ZTE NKK csapa-
ta. Az egerszegi klasszikus (labdás) csapatsportágak képviselõi
közül utolsóként esik ki a ZTE.  A nõi szakág képviselõi közül
egykor még a Caola SE játszott az élvonalban.

MINDIG SZERETETT FUTNI
ÖSSZEEGYEZTETNÉ A TANULÁST A SPORTTAL

Muszil Ágnes

Az egerszegi úszók – élen
Gergye Ákossal – kiválóan szere-
peltek. Ákos az elõfutamok során
3 ízben javította meg a korosztá-
lyos megyecsúcsidõket: 50; 100;
és 200 méteres hátúszásban is.
Elsõ nap a 100 méteres távra ke-
rült sor, ahol a délutáni elõfutam-
ban nagyon jól úszott, majd a
másnap délelõtti döntõben mind-
össze 1 másodperccel maradt el
az elõzõ napi megyecsúcsot érõ
idõtõl. A 200 méteres hátúszás so-
rán a délutáni elõfutamban ismét
megyecsúcsot úszott Ákos, a
másnapi döntõ rajtját elrontotta,
nem sikerült még jobb idõt elérnie.
Az 50 méteres távon is hasonló
volt a forgatókönyv, megyecsúcs
délután, majd a másnap délelõtti
döntõben 11 századmásodperccel
kellett több idõ a táv teljesítésé-
hez. 

Belsõ Fanni a hosszabb távo-
kon indult: 400 és 800 m gyors-
úszásban, s ezekben a verseny-
számokban egyéni legjobbjához
közeli idõket sikerült teljesítenie. 

Gergye Milán szintén fiatalabb
versenyzõként a gyorsúszószá-
mokban állt rajthoz, melyekben
közel került vagy meg is javította
korábbi egyéni csúcsait: 50, 100,
200 és 400 méter gyorson ver-
senyzett. 

Nett Viviennek szintén majd-
nem minden versenyszámában si-
került egyéni csúcsot elérnie. Míg
az elsõ napon rendezett 200 méte-
res pillangón ez a B döntõ 7. he-
lyére volt elegendõ, késõbb a 400
méteres vegyesúszásban már he-
lyet követelt magának az A döntõ-
ben is, ahol a 8. helyen végzett.
Ezenkívül rajthoz állt a hosszútávú
gyorsúszószámokban is, 200,
400, 800 és 1500 m gyorson is. 

Horváth Csaba vezetõedzõ elé-
gedett tanítványai teljesítményé-
vel, hiszen folyamatosan fejlõd-
nek, és versenykörülmények kö-
zött is jól teljesítenek. 

SZÉPEN CSILLOG A JÉGKORONGOZÓK EZÜSTÉRME

A csapat tagjai, felsõ sor (balról jobbra): Varga Luca, Paksa Borbála,
Nagy-Selmeczy Bulcsú, Jakab Balázs, Horváth Csaba (vezetõedzõ),
Nett Vivien. Alsó sor: Nagy Napsugár, Németh Luca, Koltai Vanda,

Aouich Meryem.

A Magyar Úszószövetség 123. alkalommal rendezte meg az
úszók országos bajnokságát. A Zalaco-ZÚK csapata 4 versenyzõ-
vel érkezett a budapesti Duna Arénába. Gergye Ákos korosztá-
lyában, míg Belsõ Fanni és Gergye Milán ifiként, Nett Vivien ser-
dülõ korosztályú versenyzõként állt rajthoz a felnõttek között. 

HELYTÁLLTAK AZ ÚSZÓK
FELNÕTT ORSZÁGOS BAJNOKSÁGÁN

egyéni vállalkozó



Az UNICEF közremûködésével
a közelmúltban felmérés készült a
fiatalok mentális állapotáról, a jövõ-
jükkel kapcsolatos várakozásaik-
ról. A felmérésben több mint 10
ezer gyerek és fiatal vett részt,
köztük magyarok is. A jelentés
egyik fontos eredménye szerint a
COVID-19 járvány és következmé-
nyei, az izoláció, a szülõk feszült-
sége, szorongása és bizonytalan-
sága negatív hatással van a gyer-
mekek általános pszichés állapotá-
ra és viselkedésére is. Minden ötö-
dik gyerek azt mondta, hogy szo-
rong a jövõ miatt, minden tizedik
gyereknél pedig tetten is érhetõek
szorongásra, vagy akár depres-
szióra utaló tünetek. A serdülõk kü-
lönösen érzékeny csoportot alkot-
nak, hiszen épp abban az életsza-
kaszban érte õket az iskolák bezá-
rása, amikor a legtöbbet kellene
egymás társaságában tölteniük.
Mindemellett a diákok úgy érezhe-
tik, hogy a feléjük támasztott elvá-
rások nem változtak a korábbihoz
képest, sokuk számára a digitális
oktatási metódus is csak további
szorongással jár, miközben nem
kapnak elegendõ segítséget, tá-

mogatást a helyzettel való meg-
küzdésben.

Azt, hogy a jelenlegi helyzettel
kapcsolatban mit éreznek, sokszor

még egy felnõtteknek is nehéz
megfogalmaznia, nemhogy a gye-
rekeknek. Számukra lehet segít-
ség érzelmeik, gondolataik kifeje-
zésére, ha azt valamilyen kreatív
formában tudják megmutatni.

Ezért hirdetett kreatív pályáza-
tot az Epson általános és középis-
kolások részére, ahol a pályázati
mûvekkel azt mutathatják be a diá-
kok, hogyan élik meg a pandémia
miatt megváltozott oktatást, az ott-
hon tanulást, mit szeretnek a leg-
jobban a digitális oktatásban, vagy
hogy mi hiányzik a legjobban a ha-
gyományos oktatásból. 

8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2021. ÁPRILIS 13.

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
Munkáshotel üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2021. 04. 28., 29. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2021. 04. 30. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Üveg: 2021. 05. 07.

Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-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.

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

A koronavírussal összefüggésben a Zalavíz Zrt. ügyfélszolgálatán és
fiókirodáinkban a személyes ügyfélfogadás visszavonásig szünetel!

Ügyfélszolgálatunkhoz elektronikus vagy postai úton, illetve telefonon
fordulhat.

Telefon: 92/500-390, 500-391
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

HÍVÁSOK FOGADÁSÁNAK RENDJE:

Hétfõ: 8.00–14.00

Kedd: 8.00–14.00

Szerda: 8.00–20.00

Csütörtök: 8.00–14.00

Péntek: 8.00–14.00

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ Emelõgép-kezelõ Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 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: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

41 évvel ezelõtt, 1980. április 1-
jén avatták fel Zalaegerszeg új
büszkeségét, a Városi Sportcsarno-
kot. A létesítményt a városi tanács
építtette a ZÁÉV-vel. A döntés
1975-ben született meg, a tervezés
után a munkálatok 1977. januárban
kezdõdtek, és 3,5 éves építkezés
után, 5 évvel a határozatot követõ-
en, 1980. április 1-jén avatták fel. A
beruházásért sokat dolgozott és
lobbizott Újvári Sándor akkori me-
gyei tanácselnök és néhai Kustos
Lajos akkori városi tanácselnök, Za-
laegerszeg díszpolgára. Az elmúlt
négy évtizedben a csarnok számos
felemelõ, megható és emlékezetes
eseménynek adott helyet a mecs-
csektõl a kiállításokig. 

41 ÉVES A VÁROSI SPORTCSARNOK

KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ÉS DIGITÁLIS TANULÁS
KREATÍV PÁLYÁZATOT HIRDET ISKOLÁSOKNAK AZ EPSON
A koronavírus-járvány következtében gyerekeink több idõt

töltöttek el az elmúlt idõszakban digitális oktatásban, mint a
hagyományosban. Egyelõre fel sem tudjuk mérni ennek testi
és lelki következményeit, hogy milyen hosszú távú hatásokkal
kell számolnunk akár a tanulmányaikban, akár a szociális éle-
tükben, mentális állapotukban, hiszen azt sem tudjuk ponto-
san, hogy hogyan élik meg most ezt az idõszakot. Nekik hirdet
pályázatot az Epson, hogy valamilyen kreatív formában mutat-
hassák meg, hogy mit szeretnek legjobban, legkevésbé az ott-
hon tanulásban, és mi hiányzik a leginkább a hagyományos
oktatásból? 

A legtöbben gyermekek fejlõdésére és gyógyítására
vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalé-
kát. Az szja 1+1%-áról idén is egészen május 20-áig
lehet rendelkezni. A támogatott szervezeteknek óriási
segítséget jelentenek az adóforintok, miközben a fel-
ajánlás csak néhány perc figyelmet igényel az adózók-
tól.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallás
webes felületének kezdõoldalán is feltünteti a rendelkezés
lehetõségét az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél töb-
ben a lehetõ legegyszerûbben támogathassanak civil szer-
vezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Prog-
ramot. 

A rendelkezõnyilatkozat elektronikusan, illetve papír-
alapon postán vagy személyesen is benyújtható a NAV-
hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként
is a „20EGYSZA” lapon május 20-áig. Az szja 1+1 százalé-
káról rendelkezni legegyszerûbben ügyfélkapus hozzáfé-
réssel a NAV webes kitöltõprogramjával lehet.

A korábbi évek gyakorlatával egyezõen a munkáltatók

továbbra is összegyûjthetik a munkavállalóik 1+1 százalé-
kos nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésõbb 2021. má-
jus 10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkáltatónak a
nyilatkozatot. A lezárt boríték ragasztott felületét a munka-
vállalónak saját kezûleg alá kell írnia. A munkáltatónak a
nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, kí-
sérõjegyzékkel együtt, zárt csomagban 2021. május
20-áig kell továbbítania a NAV-hoz.

Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kap-
hatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, vala-
mint a technikai számmal rendelkezõ vallási közösségek
és a kiemelt költségvetési elõirányzat. A NAV honlapján va-
lamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható. 

A vallási közösségek számára szóló, formailag érvé-
nyes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figye-
lembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal  nem je-
löl meg egy másik vallási közösséget, vagy a korábbi nyi-
latkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett és a
kiemelt költségvetési elõirányzat számára viszont – a ko-
rábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente kell megten-
ni a felajánlást.

ADJON, HOGY MÁS IS ADHASSON!


