
– pánczélPetra –

A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem kiadásában megjelent
impozáns könyv több mint felét
Zala megye emlékei alkotják, hi-
szen az itteni falvak bõvelkednek a
korszakból származó templomok-
ban. Most 28 település (köztük Za-
laegerszeg) épített öröksége kerül

reflektorfénybe. A kötet egyik szer-
zõje – aki hat tanulmányt is jegyez
a kiadványban – dr. Kostyál Lász-
ló mûvészettörténész, a Göcseji
Múzeum igazgatója, akivel többek
között a freskófestészetrõl és a
barokk stílus máig ható népszerû-
ségérõl beszélgettünk. Meg arról
is, hogy a faldíszek miképp közve-
títették olykor a megrendelõ üze-
neteit is.

Kostyál László bevezetéskép-
pen elmondta, hogy a kilencvenes
években intenzíven foglalkozott a
megye freskófestészetével, hiszen
kisdoktori értekezését e témából
írta. Néhány évvel ezelõtt aztán a
Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem felkérésére vette elõ a koráb-
bi kutatómunka eredményeit,
ezekbõl született meg a hat tanul-
mány. Õ Csesztreg, Galambok,
Gelse, Milejszeg, Szentgyörgy-
völgy és Lenti templomainak belsõ
tereit kapta  „feladatul”. A kötetben
szereplõ többi zalai település örök-

ségérõl más (nem helybéli) szak-
emberek értekeznek. A könyv bár
teljességre törekszik, minden így
sem került bele. 

– A barokk templomok és a
bennük rejlõ freskók, oltárképek
máig nagyon kedveltek, és nem-
csak a vallásosok körében. Ki-
rándulások alkalmával is szíve-
sen idõznek ezekben a terekben
az emberek. Mi a stílusirányzat
népszerûségének oka? Annál is
inkább, mert a díszes látvány, a
freskók kidolgozottsága valóban
sokak számára vonzó, ám értel-
mezésük annyira nem egyszerû.

– A barokk a nagy európai val-
lásos korszakok közül a legutolsó.
Az az idõszak, amikor az ellenre-
formáció diadalmaskodott. Azt is
mondhatjuk, hogy az ellenrefor-
mációs küzdelmek egyik fontos
eszköze volt a vizuális ábrázolás.
A képkultuszt a protestáns egyhá-

zak elutasították, vagy minimálisra
csökkentették, a katolikus egyház
viszont tobzódott a képekben.
Máig ható népszerûségének talán
pont ez a „képiség” az oka. Ha be-
legondolunk, a mi világunk is egy-
re inkább vizuális, a szöveg szere-
pe csökken a mindennapi életben.
Szinte mindent képekkel akarunk
elmondani. A barokk korszak em-
bere is képi struktúrákban gondol-
kodott, a verbalitást kiváltotta a
vizualitás. Ez jellemzõ napjainkra
is. Talán ez is az oka, hogy a mai
ember még mindig szeret elidõzni
a díszes és patinás képek között.

– Azért van némi különbség a
freskók és a mai digitális térbõl
érkezõ képek között. Nagy általá-
nosságban most mintha egysze-
rûbb és könnyebben értelmezhe-
tõ üzenetek érkeznének felénk.

– Persze, de egy ikonográfiai-
lag letisztult barokk ábrázolás sok
olyan tartalmi réteget is magában
foglalt, amit szóban elmondani ta-
lán még bonyolultabb lett volna. 

(Folytatás a 5. oldalon.)
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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
További erõfeszítések
szükségesek

(3. oldal)

Könnyedség,
drámaiság, pofátlanság

(4. oldal)

Jól halad az augusztusban
kezdett építkezés, jelenleg a régi
és az új épület közti folyosón, va-
lamint a beltérben dolgozik a kivi-
telezõ cég. – A háromszintes épü-
let földszintjén garázsok vannak,
az elsõ emeleten nyelvtanári szo-
ba és teakonyha lesz szociális
helyiségekkel, valamint biológia-
és földrajzszertár – ismertette a
részleteket Csordás Róbert igaz-
gató.

– Ezenkívül négy nyelvi terem
épül, közülük az egyiket a mobil

eszközök segítségével a digitális
kultúra oktatása során használjuk
majd. A bõvülõ gimnáziumi osz-
tálylétszám miatt kettõ régi nyelvi
terem osztályteremként funkcio-
nál, így kellettek az új szakmai
termek. A Nemzeti Alaptanterv
elõírásának megfelelõen az új
részben természettudományi elõ-
adók kapnak helyet. Fizika- és
kémia-elõadónk van, viszont bio-
lógia- és földrajzszaktanterem
nem volt az iskolában. Úgy alakí-
tottuk ki ezeket, hogy a legna-

gyobb létszámú gimnáziumi osz-
tály is beférjen, és mindegyikbe
digitális táblákat helyezünk. A ré-
gi vívótermek helyén egy tanári
szobát és három plusztantermet,
valamint vizesblokkot építettünk,
így az általános iskola alsó évfo-
lyama együtt marad azon a ré-
szen – mondta.

A beruházás a tervek szerint
nyár közepén fejezõdik be, így a
diákok a már megszépült környe-
zetben kezdhetik a következõ
tanévet. Jelenleg 470-en járnak
az általános iskolába, a gimná-
zium 75 férõhelyére pedig több-
szörös a túljelentkezés.

(A zalaegerszegi megújuló in-
tézményekrõl lapunk 2. oldalán
olvashatnak.)

BÕVÜL A MINDSZENTY-ISKOLA
A BERUHÁZÁS A NYÁR KÖZEPÉN BEFEJEZÕDIK
A fenntartó Notre Dame Nõi Tanító- és Kanonokrend támoga-

tásával, valamint az intézmény saját forrásából új épületszárny-
nyal gazdagodik a Mindszenty József Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégium. A Mátyás király utcai beruházás 430 millió
forintból valósul meg.

– pP – fotó

– V. Zs. –

Ez két tényezõ következménye
volt: egyrészt a háború utáni idõ-
szakot egy nagyarányú természe-
tes szaporodás jellemezte, más-
részt az urbanizálódási folyamat
hatása a városhatárok kiterjeszté-
sét tette szükségessé. Ez, a várost
övezõ, önálló közigazgatással ren-
delkezõ települések becsatolásával
járt együtt, melyek a következõk
voltak. 1958-ban Neszele és

Zalabesenyõ, 1963-ban Csácsbo-
zsok és Pózva, 1969-ben András-
hida, Bazita, Ebergény és Szent-
erzsébethegy, 1981-ben Botfa tele-
pülés.

Zalaegerszeg lakossága az el-
múlt évtizedekben igen dinamiku-
san növekedett, mindössze az
utóbbi néhány évben tapasztalható
egy kismértékû csökkenés.
1949–97-ig a népesség több mint
2,8-szeresére, közel 62 ezerre
emelkedett, melynek nagysága,

összetevõi évtizedenként nagyon
eltérõen alakultak. Az 1950-es
évek mintegy 8,4 ezer fõs növeke-
désének zömét a magas születés-
szám adta, míg a következõ tíz év-
ben a több mint 10 ezres létszám-
bõvülésnek már csak egynegyede
származott a természetes szaporu-
latból. 

Ebben az idõszakban a terme-
lõszövetkezetek szervezésével, a
vidéki ipartelepítés megkezdésé-
vel jelentõs belsõ és külsõ migrá-
ciós folyamat kezdõdött meg a
megyében, melynek elsõ számú
haszonélvezõje Zalaegerszeg
lett.

(Folytatás a 3. oldalon.)

DEMOGRÁFIA ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁS
ZALAEGERSZEG 1945–1997

A város fejlõdését a II. világháború után alapvetõn meghatároz-
ta az a kedvezõ lehetõség, hogy megtartotta a megyeszékhelyi
rangját. Ezt követõen az egyre erõteljesebbé váló gazdasági fejlõ-
dés hatására a népesség növekedési üteme felgyorsult. 

FRESKÓFESTÉSZET ÉS A BAROKK NÉPSZERÛSÉGE
ORSZÁGOS KIADVÁNYBAN A MEGYE EMLÉKEI

Néhány hónappal ezelõtt jelent meg a Barokk freskófestészet
Magyarországon címû kiadvány második kötete, mely Baranya,
Tolna, Somogy és Zala megye örökségét tárja az olvasók elé. 

Dr. Kostyál László



– Elkészült a Landorhegyi Csecsemõ-
és Gyermekotthon felújítása 100 mil-
lió forintból

– Elkészült a Napsugár Utcai Bölcsõde
felújítása 101 millió forintból

– Elkészült a Cseperedõ-bölcsõde felújí-
tása 105 millió forintból

– Andráshidán új óvoda épült 360 millió
forintos ráfordítással

– Megújult a Landorhegyi-óvoda 100
millió forintból

– Elkészült a Mikes Utcai Óvoda felújítá-
sa 84 millió forintból

– Elkészült a Petõfi Utcai Óvoda felújítá-
sa 145 millió forintból

– Elkészült a Kodály Utcai Óvoda felújí-
tása 140 millió forintból

– Ovisportpályák épültek
– Megújultak az Ady-iskola oktatási épü-

letei 150 millió forintos ráfordítással
– Elkészült az Ady-iskola tornatermének

felújítása 147 millió forintból
– 500 millió forintos ráfordítással meg-

újult a Mindszenty József Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium épü-
lete, 3,3 milliárd forintos beruházás
keretében pedig új, modern torna-
csarnok és vívóterem épült

– Új multifunkciós pálya épült az Eöt-
vös-iskola udvarán

– Új mûfüves pálya épült a Liszt-iskola
udvarán

– B33-as kosárlabdapályák épültek a
Zrínyi Miklós Gimnázium és a
Landorhegyi Általános Iskola udvarán

– Elkészült a Kaffka Margit Kollégium
140 millió forintos felújítása

– Elkészült a Landorhegyi Általános Is-
kola felújítása 324 millió forintból

– Elkészült az Izsák Imre Általános Isko-
la bõvítése 130 millió forintból

– A Kölcsey Ferenc Gimnázium 150
millió forintos ráfordítással újult meg

– Zalaegerszeg mindhárom felsõoktatá-
si intézménye egyetemi rangra emel-
kedett, így a zalai megyeszékhely
„egyetemi város” lett. Az egyetemi be-
ruházások, fejlesztések, projektek
összege: 4,4 milliárd forint, melynek
keretében elkészült a Pannon Egye-

tem Zalaegerszegi Gazdálkodási Ka-
rán az Innovációs és Tudásközpont
egymilliárdos beruházással

– A munkaerõhiány kezelése, a kellõ
számú munkaerõ biztosítása szem-
pontjából kulcsfontosságú az oktatás
szerepe, különösen a szakképzés, a
felnõttképzés, az átképzés. Ezért épült
646 millió forintos ráfordítással a volt
Petõfi laktanya egykori parancsnoki
épülete helyén a duális szakképzõ
központ

– Felújítjuk a Ganz Ábrahám Szakközép-
iskolát. A beruházásra kormányzati tá-
mogatást nyertünk el

– Megújul és bõvül a Szent Család Óvoda
– Megújult a Dózsa György Általános

Iskola
– Megépül a Dózsa György Általános Is-

kola új tornaterme
– Megújult a Petõfi Sándor Általános Is-

kola
– Megújult a Liszt Ferenc Általános Is-

kola
– Megújul az Eötvös József Általános

Iskola
– Megújul a Pálóczi Horváth Ádám

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
– Megújul a Zrínyi Miklós Gimnázium

Emellett 433 millió forintos ráfordítás-
sal megújult a város minden szociális,
idõsügyi intézménye, klubja. Ezzel a me-
gyeszékhelyek közül ez a projekt is elsõ-
ként Zalaegerszegen zárult le:
– Elkészült a Nyugdíjas Otthonház és

Belvárosi Idõsek Klubja felújítása
– Elkészült a Landorhegyi Idõsek Klubja

felújítása
– Elkészült a Család- és Gyermekjóléti

Központ felújítása
– Elkészült a Szociális Klub felújítása
– Elkészült az Idõsek Gondozóháza fel-

újítása
– Elkészült az Andráshidai Idõsek Klub-

ja felújítása
A megyeszékhelyek közül szintén elsõ-

ként Zalaegerszegen zárult le az
egészségügyi alapszolgáltatásokat
érintõ projekt: 353 millió forintos ke-

retbõl újult meg 9 felnõtt háziorvosi, 5
gyermekorvosi, 17 védõnõi körzet és
a Botfy utcai központi ügyelet

– Andráshida utca 5. (1 gyermekorvosi
rendelõ és 2 védõnõi szolgálat)

– Ola utca 10–12. (2 háziorvosi rendelõ,
1 gyermekorvosi rendelõ és 2 védõ-
nõi szolgálat)

– Kinizsi utca 105. (1 gyermekorvosi
rendelõ és 2 védõnõi szolgálat)

– Göcseji utca 53. (1 háziorvosi rendelõ
és 4 védõnõi szolgálat)

– Wlassics Gyula utca 13. (2 háziorvosi
rendelõ)

– Hegyalja utca 39. (1 gyermekorvosi
rendelõ és 2 védõnõi szolgálat)

– Nemzetõr utca 15. (1 gyermekorvosi
rendelõ és 1 védõnõi szolgálat)

– Köztársaság utca 55/A (2 háziorvosi
rendelõ)

– Köztársaság utca 55. (2 háziorvosi
rendelõ)

– Petõfi u. 21–25. (4 védõnõi szolgálat)
– Botfy Lajos utca 1. (központi ügyelet)

A felsorolásban nem szereplõ intéz-
mények felújítására pedig egy közvetlen
brüsszeli, európai uniós pályázatot, az
ún. Elena projektet nyertük el, melynek
keretében 2024-ig 10 milliárd forintot
fordíthatunk 15 önkormányzati intéz-
mény energetikai korszerûsítésére és
felújítására.

Ez azt jelenti, hogy néhány év alatt
több mint 20 milliárd forintos nagyság-
rendben újítottuk/újítjuk meg az intéz-
ményrendszerünket nyertes pályázatok-
kal, és a munka tovább folytatódik, ledol-
gozva több évtized elmaradását.

Zalaegerszeg három nagy be-
ruházásáról adott tájékoztatást
a parlament április 12-i ülésén
az azonnali kérdések órájában
Vigh László, Zala megye 1. szá-
mú választókerületének ország-
gyûlési képviselõje, a jármûipa-
ri tesztpálya és az M76-os
gyorsforgalmi út építésének mi-
niszteri biztosa.

– AL –

A parlamenti képviselõ a kor-
mány további vidéki infrastruktúra-
fejlesztési terveirõl érdeklõdött
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszterhez intézve kérdé-
sét. Helyzetjelentésében beszá-
molt a zalai megyeszékhelyt érintõ
eddigi eredményekrõl, elsõként
Európa egyik vezetõ szállítmányo-
zási és logisztikai cégének beru-
házásáról. A Metrans cégcsoport
15,7 milliárdból hozza létre zala-
egerszegi bázisát, melyhez a ma-
gyar állam 3,9 milliárd forintot biz-
tosít. Az óriáscég választásában
szerepet játszott a zalai megye-
székhely kedvezõ földrajzi fekvé-
se, az Adriai-tenger, Szlovénia,
Horvátország és Ausztria közelsé-
ge, amely megelõlegezi azt, hogy

Zalaegerszeg az európai közúti és
vasúti szállítmányozás egyik leg-
nagyobb elosztó központjává vál-
hat.

A 45 milliárd forintból épülõ
ZalaZONE Jármûipari Tesztpályá-
ról elmondta, hogy az év végén át-
adandó létesítmény készültségi
foka 85 százalékon áll jelenleg.
Szomszédságában létesül a
Rheinmetall és a magyar állam
vegyesvállalatának 60 milliárdos
beruházásában a világ egyik leg-

modernebb harcjármûvét gyártó
üzeme. Decemberben került sor
az ünnepélyes alapkõletételre,
2021. március 26-án pedig be-
emelték a gyártócsarnok elsõ két
tartóoszlopát.

Szerepet játszik e két nagy be-
ruházás idejövetelében a 170 mil-
liárd forintos hazai forrásból épülõ
M76-os, kétszer kétsávos gyors-
forgalmi út, amely Zalaegerszeget
az M7-es autópályával illetve Bu-
dapesttel köti össze. Ennek elsõ 6
kilométeres szakasza Balaton-
szentgyörgy és Hollád között elké-
szült. A megyeszékhelyig még hi-
ányzó szakasz 2023 végére épül-
het meg. A 45 kilométeres hosszú-
ságú gyorsforgalmi út egy 10 kilo-
méteres szakasza okosútként
üzemel majd, ami a tesztpályához
kapcsolódóan az önvezetõ és
elektromos autók közúti vizsgála-
tát teszi lehetõvé. Lehajtó épül a
sármelléki repülõtérig, ami a légi
kikötõ és a zalai megyeszékhely
összeköttetését fogja biztosítani.

Magyar Levente, a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium parla-
menti államtitkára a kormány
nagyszabású vasútfejlesztési
programjáról beszélt többek között
válaszában. Ennek egyik célja,
hogy Budapestet gyorsvasút kös-
se össze többek között Belgrád-
dal, a V4-ek városaival, mely téren
már konkrét tervezési munkák zaj-
lanak. Kitért arra, hogy a kormány
befektetésösztönzési politikájának
homlokterében Nyíregyháza, Bé-
késcsaba, Pécs és Zalaegerszeg
áll. Mint mondta, fel akarják zár-
kóztatni ezeket a városokat Ma-
gyarország gazdasági térképére.
„Zalaegerszeg jól példázza eddigi
sikereinket, de ez nem elég, ezért
további erõfeszítéseket fogunk
tenni”, hangsúlyozta a parlamenti
államtitkár. 

A Fiatal Tehetség Program
(FIT) az országban egyedülálló
módon komplex tehetséggondo-
zást kínál felsõ tagozatos diákok-
nak játékos oktatás keretein belül,
a gyakorlati élethez szorosan kö-
tõdõ ismeretek elsajátításával. Az
általános iskolások a félév során
bepillantanak a robotika világába,
tanulnak a mûvészet és a mate-
matika kapcsolatáról, kísérletez-
nek, okulnak a környezetvédelem-
rõl, tudatos internethasználati kép-
zésben részesülnek és formálódik
a pénzügyi látásmódjuk is. A FIT
Program egészen nyolcadikos ko-
rukig kíséri el a diákokat. Amint a
járványhelyzet lehetõvé teszi, a
gyakorlatorientált tehetséggondo-
zó képzés mellett a közösség is
épül, a szabadidõs programok, ki-
rándulások, sportolási lehetõsé-
gek által. Így az évek alatt egyre
erõsebb kötelék alakul ki az MCC-s
diákok között.

A FIT képzései szeptembertõl
elérhetõk nem csak Budapest,
Pécs Veszprém, Szombathely
Debrecen és egyes határon túli
városokban, hanem Zalaegersze-
gen is. (Jelentkezni a fit.mcc.hu ol-
dalon lehet.)

A Középiskolás Programon (KP)

belül a diákok amellett, hogy to-
vább mélyíthetik tudásokat, olyan
készségeiket fejleszthetik, amelyek
késõbbi tanulmányaik, karrierjük
során is hasznosak lehetnek. Az
alapvetõen e-learning alapú kép-
zést havonta egy országos, buda-
pesti személyes készségfejlesztõ
nap, kihelyezett vidéki képzési al-
kalmak, valamint tehetségtáborok,
tanulmányi kirándulások, angol és
német nyelvi kurzusok színesítik. A
középiskolásoknak kínált témák
palettáján megtalálható a modern
kori történelem, a nemzetközi kap-
csolatok, jog, pszichológia, iroda-
lom és nyelvi kurzusok. 

A képzések itt is 2021 õszén in-
dulnak a fõvároson kívül több vidé-
ki városban, így Zalaegerszegen
is.

2 Közélet
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TOVÁBBI ERÕFESZÍTÉSEK SZÜKSÉGESEK
A MEGYESZÉKHELY FEJLESZTÉSEIRÕL AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN

VIDÉKI KÉPZÉSI KÖZPONTOK
ZALAEGERSZEGEN IS LEHETÕSÉG LESZ
Egyedülálló tehetséggondozás, speciális tudás, összetartó kö-

zösség és maradandó élmények – ezt kínálja a diákoknak a
Mathias Corvinus Collegium (MCC). Indul a jelentkezési az ingye-
nes, iskola mellett végezhetõ képzésekre. A fiatalok az ország
bármely településérõl, valamint határon túli városokból is bekap-
csolódhatnak.

Vigh László a parlamentben.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, az út nem az önkormány-
zat, hanem a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezelésében van,
ezért jelentõs az a kormányzati tá-
mogatás, ami Vigh László ország-
gyûlési képviselõnek köszönhetõ.

Az 52,4 millió forintos forrásból
egyelõre csak 200 méter rekonst-
rukciója történhet meg május vé-
gére. De teljesülhet az itt lakók
legnagyobb álma is, hiszen a sike-
res lobbi eredményeként a Magyar

Közút már megkapta azt a 875,6
millió forintos támogatást, ami a
Szenterzsébethegyen átvezetõ út
teljes felújítását teszi lehetõvé.
Tervezése még az idén, míg kivite-
lezése 2022-ben kezdõdhet meg.
A polgármester kitért arra, hogy
egy normális békeévben rendelke-
zésre álló 5 milliárd forintos ipar-

ûzési adóból az önkormányzatra
„bízott” intézmények fenntartása
után mindössze 200–300 millió fo-
rint jut az utakra, amelybõl 869
van a városban. Az 52,4 milliós
kormányzati támogatás jelentõsé-

ge ebbõl is látszik. Hangsúlyozta:
mindenképpen külsõ forrásra van
szükség. Ezt biztosítja a tavaly el-
indított Kovács Károly Városépítõ
Program, melynek 15 milliárd fo-
rintos keretében száz helyszínen
tudnak járdákat, utakat felújítani
2024-ig.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy egy ötös számú, a rang-
sorban jóval hátrébb lévõ útra si-
került kormányzati támogatást
szereznie. Nagy súllyal esett latba
nagy forgalma és az igencsak
rossz állapota. Mint mondta, a
74-es, 75-ös és a 76-os fõútra is
igyekeznek forrást hozni. Jelezte,
rengeteg pénzt igényelne, több
100 milliárd forintot az összes út
felújítása a megyében, amelyben
az önkormányzati tulajdonban lé-
võ belterületi és külterületi utak
nincsenek is bent.

Domján István önkormányzati
képviselõ az erzsébethegyiek ne-
vében köszönetét fejezte ki a sike-
res lobbiért. Mint mondta, a forga-
lomból is látszik, hogy az alsóbb-
rendû utak felújítására is szükség
van. Örömét fejezte ki, hogy a Ko-
vács Károly Városépítõ Program-
ban további utak rekonstrukciója is
megtörténhet körzetében. Lehetõ-
ségeik szerint igyekeznek a kritikus
állapotú út- és járdaszakaszokat is
megújítani az elkövetkezõkben.

A NAGY FORGALOM INDOKOLJA
ÚTFELÚJÍTÁS A SZENTERZSÉBETHEGYRE VEZETÕ SZAKASZON
Megkezdõdött Zalaegerszegen a Szenterzsébethegyre vezetõ

út felújítása, ami kétszáz métert érint 52,4 millió forintos beruhá-
zás keretében. A késõbbiekben megújulhat a Szenterzsébet-
hegyen átvezetõ út is. Minderrõl sajtótájékoztató keretében szá-
molt be a város vezetése a helyszínen.

Domján István, Balaicz Zoltán és Vigh László

MEGÚJULÓ INTÉZMÉNYEK ZALAEGERSZEGEN
A zalaegerszegi intézményrendszer megújítására évtizedeket

kellett várni, most azonban látványosan zajlik a program:



– pP –

A közösségi médiában folya-
matosan elénk ugranak az olyan
mondatok (legyen az hozzászólás,
vagy valamilyen napi életbölcses-
ség), melyben az illetõnek sürgõ-
sen „megkellett csinálnia” dolgo-
kat, netán „elkellett engednie” va-
lamit, vagy valakit (mondjuk a ne-
gatív gondolatait, esetleg a gyere-
ket a csajával randizni covid ide-
jén). De biztatni is lehet a másikat,
hogy „kifogjuk bírni”, bármi is tör-
ténjen. A sort persze a végtelensé-
gig lehetne sorolni, vagy legalább-
is amíg el nem fogy a magyar
nyelvben fellelhetõ igék, igekötõk
és segédigék kombinálhatóságá-
nak száma.

A helyesírásra érzékenyebb lel-
kületû emberek némi dühöngés

után aztán elgondolkodnak, hogy
vajon miért terjedt el szélsebesen
ez a hibás írásmód? Hiszen (elvi-
leg) már általános iskolában meg-
tanuljuk, hogy ha az igekötõ és a
fõige közé más szó (segédige) ke-
rül, akkor az igekötõ elválik, tehát
külön írjuk a szavakat (nem pedig
a segédigéhez kötjük az igekötõt).
Vajon csak a digitális kommuniká-
cióban vagyunk ilyen figyelmetle-
nek, vagy iskolai dolgozatokban is
megjelenik ez a helyesírási hiba?
Egyáltalán baj-e, hogy az online
térben zajló írásbeli diskurzus
(mely a rövid és tömör üzeneteken
alapul) ilyen módon változtatja
meg helyesírásunkat?

A kérdéssel Karáth Anita ma-
gyartanárt, költõ-szövegírót keres-
tük meg, aki éppen ezekben a na-

pokban próbaérettségi dolgozato-
kat javított. Azt tapasztalta, hogy a
gimnazisták körében egyáltalán
nem vészes a helyzet, jó eredmé-
nyek születtek és nem voltak sú-
lyos helyesírási hibák. Ebbõl az
látszik, hogy a diákok azért éles
helyzetben tudják, hogy mi a he-
lyes és mi a helytelen írásmód. Et-
tõl függetlenül maga a jelenség
nagyon is létezik, leginkább a digi-
tális térben; vagyis ha üzeneteket
írunk, kommentelünk. A tanár sze-
rint ugyanis a közösségi média
egy egészen más közeg, más az
etikett, és nem kötnek minket any-
nyira a szabályok. Vagyis lehet la-
zábbnak lenni. Az igekötõk helyte-
len írásmódja persze nem jó do-
log, de nem is kell kétségbeesni
tõle, ez egy jelenség. Fõleg a
gyors írásmód és a tömörítési

szándék miatt alakulhatott ki, hi-
szen a digitális térben igyekszünk
nagyon röviden kommunikálni,
idõt spórolni és gyakran lusták va-
gyunk szóközt alkalmazni, mint
ahogyan ékezetet is.

– Tény, hogy kevesebbet fog-
lalkozunk nyelvvel és nyelvmûve-
léssel, aminek vannak látható je-
lei, ám ez nem feltétlen „beteg-
ség”. A változás is a nyelv része.
Nádasdy Ádám nyelvésszel, íróval
egyetértve azt gondolom, hogy

ezek a nyelvi hibák is részei az
életünknek, a hétköznapi kommu-
nikációnak. A lényeg az, hogy ma-
ga a kommunikáció sikeres legyen
a felek között. Az viszont fontos,
hogy komoly helyzetekben, komo-
lyabb írásmûveknél tudjuk, hogy
mi a helyes és mi nem – fogalma-
zott. 

Karáth Anita a tanítványainak
egyébként úgy szokta magyarázni
az elváló igekötõs igéket, hogy az
adott szituációban próbálják meg
a gyerekek kitalálni, hogy vajon kié
(vagyis melyik szóé) lehet az ige-
kötõ. A fõigéhez, vagy a segédigé-
hez tartozhat-e inkább? Ez a mód-
szer általában beválik.

Hogy vajon egyszer az Akadé-
mia is áldását adja-e a megválto-
zott „kötési technikára”? A tanár
szerint ez nem valószínû, hogy
mostanában bekövetkezik. Hiszen
egyelõre nem egy vitás kérdésrõl
van szó. Sokkal inkább egy online
kommunikációs jelenség, az írás-
ban bekövetkezett „technikai vál-
tozás” ez. Aminek a létezését el_
kell_fogadnunk. 

3Aktuális

– Antal Lívia –

– A tavaly március 13-ával illet-
ve november 11-ével kihirdetett
szigorú védelmi intézkedések sze-
rint a kulturális intézményekbe is
kizárólag a munkatársak léphetnek
be, látogatók nem, kivéve a levél-
tári kutatószolgálatokat. A rendez-
vények tekintetében pedig csak az

online programok a megengedet-
tek. Tavaly június elején vezettük
be elõször a Könyvtár a küszöbön
szolgáltatást, miután enyhítettek a
korlátozásokon. Késõbb kinyithat-
tunk: kölcsönözni be lehetett jönni,
rendezvényekre is, de csak korlá-
tozott létszámmal. November
11-ével ismét visszatértünk a
Könyvtár a küszöbön szolgáltatás-
hoz. Idén március 8-ával újabb szi-
gorító intézkedések léptek hatály-
ba. Biztonsági okokat figyelembe
véve leálltunk, ahogy az egész
könyvtári rendszer az országban.
Az enyhítés után, április 14-ével,
viszont újra el tudtuk indítani a
Könyvtár a küszöbön szolgáltatást. 

– Hogyan mûködik?
– Továbbra is elõre egyeztetett

módon lehet megrendelni az ol-
vasnivalót, amit az érdeklõdõk a
www.dfmk.hu honlapon otthonról
is elérhetõ katalógusból választ-
hatnak ki. Itt elõjegyzésre és fogla-
lásra is van lehetõsége beiratko-
zott olvasóinknak. Mindhárom
könyvtár telefonos, vagy e-mail-es
elérhetõségén (ami szintén meg-

található a honlapon) lehet egyez-
tetni a kikölcsönözni kívánt köny-
vekrõl, CD-krõl, DVD-krõl, folyó-
iratokról a kollégákkal, akik ezek-
bõl névre szóló csomagokat állíta-
nak össze. Ezeket meghatározott
idõpontokban lehet átvenni a
könyvtárak olvasószolgálatainak
bejáratánál. A csomagokat fertõt-
lenítve adjuk ki, és miután vissza-

érkeztek, szintén fertõtlenítjük
azokat.  

Olvasóinktól azt kérnénk, hogy
elõzetesen tájékozódjanak az on-
line kölcsönzés módjáról és feltét-
eleirõl, amirõl minden információt
megkapnak telefonos elérhetõsé-
geinken, honlapunkon és Face-
book-oldalainkon. Ebben mobilte-
lefonos applikáció is segíti õket,
amelyen szintén elérhetõ honla-
punk és a katalógusunk. Az aktuá-
lis tudnivalók érdekében kiterjesz-
tettük a hírlevélküldést a központi
és az Apáczai Tagkönyvtárra, amit
eddig csak a József Attila Tag-
könyvtár végzett. 

– Mire ad, adott még lehetõ-
séget az online tér?

– A könyvkölcsönzés mellett le-
het másolatot, születésnapi kiad-
ványt, irodalomkutatást kérni. Az
online tér arra is kiváló lehetõség,
hogy közelebb hozzuk látogatóin-
kat. Folyamatosan teszünk ki cikk-
és versajánlókat, listát a kötelezõ
olvasmányokról. Vetélkedõket,
kvízjátékokat indítunk. Az Internet
Fiesta keretében digitális sza-

badulószoba-játékot tettünk közzé
Deák Ferenc ellopott aranyórájával
kapcsolatban. Podcast beszélge-
tést folytattunk Mihály Péter szín-
mûvésszel. Online térben rendez-
tük meg novemberben az Ady End-
re versmondó versenyt, idén febru-
árban a József Attila Tagkönyvtár
Szivárvány versmondó versenyét,
amire több mint száz videóproduk-
ció érkezett. A József Attila megyei
versmondó verseny elsõ fordulóját
április 28-án rendezzük meg. A pro-
dukciókat szintén videófelvételben
kérjük a gyerekektõl.

A középiskolásoknak 50 órás
közösségi szolgálatot kell teljesíte-
niük az érettségi vizsgára bocsátás
feltételeként. Ehhez kapcsolódva
indítjuk el az online közösségi szol-
gálatot a zalaegerszegi középisko-
lákkal együttmûködve. A diákok-
nak olyan vers-, film- és irodalom-
ajánlót kell készíteniük önállóan,
amelyeket felhasználhatunk majd
kultúrapropagáló tevékenységünk-
höz. A háromperces videókat kollé-
gáink értékelik, amiért maximum
15 órát lehet kapni. Ennek is az a
hozadéka, hogy a gyerekek jártas-
ságot szereznek az internet-
használatban, hiszen nem elég
egyszerûen rákeresni valamire,
szûrni, értékelni is kell a kapott in-
formációkat, hogy abból egy hite-
les ajánló készülhessen. 

– Mikorra várható a nyitás?
– Remélhetõleg május vége fe-

lé nyithatunk ki. Egyébként a kor-
mány mostani intézkedését meg-
elõzve mi már tavaly bevezettük a
négyzetméter alapú beengedést
számozott kosarakkal. Azt gondol-
juk, hogy elõször ez lesz, és a má-
sodik lépcsõben a helyben olvasás
és kutatás, valamint rendezvények
tartása is megengedett lesz a nyár
folyamán. Többek között helyisme-
reti olvasótáborokat szerveznénk
mindhárom könyvtárunkban,
amelyre a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán nyertünk támogatást.

A munkaszervezésben nem volt
egyszerû megoldani az elmúlt idõ-
szakot, hiszen el kellett osztani a
feladatokat a home office és a
könyvtárak között. Az a szeren-
csénk, hogy egy jól felkészült
törzsgárdával, egy igazi derékhad-
dal rendelkezünk. Munkatársaink
egy összedolgozó csapatot alkot-
nak, amit csak erõsített az online
tér. Ezt bizonyítja, hogy tavaly no-
vemberben elnyertük a Minõsített
Könyvtár címet, és a Családbarát
Munkahely minõsítés bronz foko-
zatát is. 

ISMÉT KÉZBE LEHET FOGNI A KÖNYVEKET
ÚJRA LEHET KÖLCSÖNÖZNI AZ ONLINE TÉRBEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A legintenzívebb fejlõdés a vá-

rosban a ’70-es évtizedben volt,
amikor mind a gazdaság, mind a
társadalmi élet legszélesebb skálá-
ján igen kedvezõ változások reali-
zálódtak. A megyeszékhelyek közül
mindössze Veszprém elõzte meg a
fejlõdésben. A vidéki ipartelepítés
ekkori szakasza nemcsak a kör-
nyékbeli falvak lakosságát vonzotta
a városba, de több fõvárosi és más
megyei szakember is itt telepedett
le, elsõsorban lakás és a kvalifikált
munkavégzés lehetõsége miatt. 

Zalaegerszeg népességének
száma a következõképpen alakult:
1949 (21.668), 1960 (30.147), 1970
(40.541), 1980 (56.108), 1990
(62.212), 1996 (61.678). Az 1980-
as években már Zalaegerszegre is
az a folyamat volt jellemzõ, mint az
ország valamennyi megyeszékhe-
lyére, a munkahelyek viszonylagos
stabilizálódásával a vándorlások is
mérséklõdtek, egyúttal az élve szü-

letések számának csökkenése mel-
lett emelkedni kezdett a halálozási
ráta. Az elmúlt ötven év során a vá-
ros lakossága folyamatosan növe-
kedett, mindössze 1993-tól tapasz-
talható az a kedvezõtlen folyamat,
mely más városokat már korábban
érintett, vagyis az élve születések
száma alatta maradt a halálozáso-
kénak. 

A megyei tendenciával össz-
hangban, Zalaegerszegen a 15
éves és idõsebb népesség családi
állapot szerinti összetétele jelentõ-
sen megváltozott. 1949 és 1990 kö-
zött nõtt a házas és özvegy férfiak
aránya, miközben a nõtleneké je-
lentõsen mérséklõdött. Egyúttal kö-
zel tízszeresére emelkedett az el-
váltak száma. 1990-ben a férfiak
több mint kétharmada volt nõs, ne-
gyede nõtlen, a többiek özvegyek il-
letve elváltak voltak. A nõk eseté-
ben a házasok aránya 60 százalé-
kos volt, viszont minden 4. özvegy-
ként élt. Körükben még erõteljeseb-

ben emelkedett a válások száma,
negyven év alatt tizenháromszoro-
sára. 

Az 1970-es években az ipartele-
pítés nagyrészt befejezõdött, ezen-
kívül a demográfiai változások és a
társadalompolitikai intézkedések is
a gazdasági aktivitás további növe-
kedésének megtorpanásához ve-
zettek. Egyre kisebb létszámú évjá-
ratok léptek munkaképes korba és
közülük egyre többen tanultak kö-
zép- vagy felsõfokon. Mérsékelte a
foglalkoztatottak arányát a korked-
vezményes nyugdíjazás kiterjeszté-
se, a rokkantsági nyugdíjasok szá-
mának növekedése és a gyes foko-
zott igénybevétele. A gazdasági
szerkezetváltás felgyorsult, az ipar-
ban és az építõiparban foglalkozta-
tottak száma az 1960–1970-es
években erõteljesen növekedett.
1990-ben azonban már alacso-
nyabb volt, mint tíz évvel korábban. 

A szellemi foglalkozásúak rész-
aránya lényegesen magasabb Za-

laegerszegen, mint a megyében, a
város közigazgatási és ellátási funk-
ciójából adódóan. A nõk részaránya
1970–1990 között 50-rõl 58 száza-
lékra nõtt a szellemi foglalkoztatot-
tak körében. Elnõiesedtek a peda-
gógusi, a könyvelõi és az egész-
ségügyi pályák. 

A város kézmûipara viszonylag
hamar fejlõdésnek indult, de hosz-
szú ideig szerény keretek között ma-
radt. A vármegye alispánjának 1945
májusában íródott polgármesteri je-
lentése mindössze 9 jelentõsebb
ipari üzemrõl tesz említést. Ezek kö-
zött 3 téglagyár, és a késõbbi bútor-
ipar alapjait jelentõ fafeldolgozó és
asztalosüzem kerül említésre.  Az
így kevésbé koncentrálódott ipart az
államosítások alig, és csak a tulaj-
donviszonyok szempontjából érin-
tették. Az iparosodás felé vezetõ
úton a következõ jelentõs állomás a
’60-as évek közepén kezdõdött fõ-
városi székhelyû iparvállalatok gyár-
egységeinek letelepítése, illetve új
üzemek építése volt (Ganz, Egye-
sült Izzó, Caola, MOM, Baromfifel-
dolgozó Vállalat, Hûtõház építése).

(Az írás teljes szövege a Zala-
egerszeg évszázadai címû kötet-
ben találhatók Szekeres Jánosné
tollából).

DEMOGRÁFIA ÉS GAZDASÁGI AKTIVITÁS
ZALAEGERSZEG 1945–1997

Április 14-tõl, a könyvtárosok világnapjától ismét igénybe ve-
hetõ a Könyvtár a küszöbön szolgáltatás a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban, a József Attila Városi Tagkönyvtárban va-
lamint az Apáczai Csere János Tagkönyvtárban. Aznap délig
csaknem 450 könyvet kölcsönöztek ki a három bibliotékából, ami
igazolja, hogy a járványhelyzet ellenére nem lankadt, inkább erõ-
södött a szolgáltatás iránti érdeklõdés. Hogyan biztosították
mindezt online térben a pandémiával terhelt, elmúlt több mint
egy évben, arról Kiss Gábor igazgatóval beszélgettünk.

Kiss Gábor az elõkészített könyvcsomagokkal.

<MEGKELL SZERETNI>, VAGY EL KELL FOGADNI?
ELVÁLÓ IGEKÖTÕK A DIGITÁLIS VILÁGBAN

A címben szereplõ kérdés arra vonatkozik, hogy meg kell sze-
retnünk a helytelenül leírt igekötõs igék látványát, vagy elég, ha
egyszerûen csak elfogadjuk azt a tényt, hogy bizony létezik ez a
jelenség. Hiszen a nyelv és az írásmód is változik, még ha a hely-
telenség sokszor bántja is a szemünket.

Karáth Anita
Archív felvétel
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4 Krónika

Dr. Sifter Rózsa köszöntõjé-
ben elmondta: a Zala Megyei
Kormányhivatal 2015. április 1-
jétõl látja el az állami fõépítészi
feladatokat, amikor a korábbi,
több megyére vonatkozó illeté-
kességet megyei szintre osztot-
ták szét. A feladatellátáshoz kap-
csolódóan a Zala Megyei Terüle-
ti Településrendezési és Építé-
szeti-Mûszaki Tervtanács 2015.
november 20-án alakult meg. Az
akkori hatáskörnek megfelelõen
a tervtanács feladata – a telepü-
lésrendezési eszközök megalko-
tásának és módosításának elõ-
zetes véleményezésén túl –, a
másodfokú építéshatósági enge-
délyezési eljárásokhoz kapcsoló-
dott. 

A 2020. április 1-jével beveze-
tett egyfokú közigazgatási ható-
sági feladatellátás következté-
ben a testületnek a tavalyi évben
kizárólag a településrendezési
eszközök véleményezésében,
és a korábbi idõszakból még át-
húzódó másodfokú eljárásokban
volt hatásköre – folytatta a kor-
mánymegbízott.

Majd hangsúlyozta: az idei év
januárjában bevezetett változá-

sok következtében mind az or-
szágos, mind pedig a területi épí-
tészeti-mûszaki tervtanácsok
többletfeladatot kaptak. A ki-
emelten védett mûemlékeinkkel
kapcsolatban – mint például a
keszthelyi Festetics-kastély, a
türjei prépostsági templom és
premontrei rendház – valameny-
nyi hatósági feladathoz kapcso-
lódó elõzetes szakmai vélemé-
nyezést az országos tervtanács
végzi, ugyanakkor a védett mû-
emlékekhez, valamint a mûem-
lék környezetében és a mûemlé-
ki jelentõségû területen az új és
meglévõ épületek építési tevé-
kenységéhez kapcsolódó építé-
szeti tervek vonatkozásában a
területi tervtanácsok fognak vé-
leményt alkotni és javaslatokat
tenni. 

Várható szép és jelentõs fel-
adatai lesznek a területi tervta-
nácsnak, mint például a zala-
egerszegi volt Korona Szálló
épületfelújításának engedélymó-
dosítása, a korábban helyõrségi
klubként mûködõ volt Gráner-
ház, valamint a keszthelyi Bala-
ton Szálló emblematikus épüle-
teinek felújításához kapcsolódó

tervek elõzetes véleményezése,
a tervezési folyamat szakmai tá-
mogatása – részletezte a jövõ-
beli terveket a kormánymegbí-
zott.

A megnövekedett feladatok
miatt szükségessé vált új tagok
felvétele is a tanácsadó testület-
be. Az ülésen a tervtanács tagjai
elfogadták az ügyrend módosítá-
sát, amely a feladatkör módosí-
tása, illetve a gördülékenyebb és
hatékonyabb ügymenet biztosí-
tása miatt vált szükségessé. 

A tanácsadó-véleményezõ
testület tagjai (10 fõ), olyan – a
területi építész és mérnöki szak-
mai kamara által ajánlott, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
által felkért – építészek, akik a
településrendezésben illetve az
építészeti-mûszaki tervezésben
kiemelkedõ, magas szintû elmé-
leti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek.  A kérelmek elbí-
rálásának vonatkozásában az ál-
landó tagok mellett az önkor-
mányzati fõépítész és az orszá-
gos fõépítész által delegált tag is
részt fog venni az egyedi ügyek
elbírálása során. 

A tervtanács elnöki feladatait
az állami fõépítész látja el, illet-
ve a feladatellátás támogatását
– munkaszervezeti szinten – a
Zala Megyei Kormányhivatal Ál-
lami Fõépítészi Irodája fogja vé-
gezni. 

ÜLÉSEZETT A ZALA MEGYEI TERÜLETI

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI-MÛSZAKI TERVTANÁCS
A Zala Megyei Területi Településrendezési és Építészeti-

Mûszaki Tervtanács 2021. április 8-án tartotta soron következõ
rendes ülését a zalaegerszegi Megyeháza Deák termében,
amelyen dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Lengl Zoltán álla-
mi fõépítész, valamint a tervtanács tagjai vettek részt.

– pet –

Szép példája a kulturális, mû-
vészeti folyóiratok közötti szolida-
ritásnak az, hogy a Pannon Tükör
márciusi–áprilisi száma befogadta
a járvány miatt szünetelõ Hévíz fo-
lyóirat vers rovatát. Mint az a lap-
számbemutatón elhangzott – me-
lyet a Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár „stúdiójából” még
mindig csak az online térben kö-
vethettek figyelemmel az érdeklõ-
dõk – a két újság szellemisége

nem áll távol egymástól, sõt van-
nak közös szerzõk is. Fehér
Renátóval és Vajna Ádámmal, a
Hévíz két szerkesztõjével Nagy-
géci Kovács József, a Pannon Tü-
kör online-fõszerkesztõje beszél-
getett a digitális térben. Utóbbi el-
mondta: a Pannon Tükörnek is
nagy megtiszteltetés, hogy a
szomszéd város folyóiratának
szerzõi most náluk publikálnak.

A lapszámbemutatón – ahol dr.
Gyimesi Endre, a Pannon Írók Tár-
saságának elnöke mondott kö-
szöntõt – megemlékeztek a né-
hány hete elhunyt Tóth Imre költõ-
rõl is, akinek halála komoly veszte-
ség a helyi mûvészeti élet számá-
ra. A lapban Lackner László is fel-

idézi a költõ-könyvtáros alakját,
munkásságát.

A Pannon Tükör legújabb szá-
mának tartalmáról Bubits Tünde
fõszerkesztõ szólt. Negyven szer-
zõ munkája olvasható a lapban.
Ezúttal is mûfordítások, versek,
novellák, kritikák, tanulmányok
színesítik a palettát, de Szálinger
Balázs író-költõvel is olvasható
egy nagyobb interjú, hiszen tavaly
õ lett a Pannon Tükör folyóirat
egyik díjazottja.

Az eseményen mutatták be a

lap Egymondatok címû sorozatá-
ból készült kötetet is. Ezúttal a
2020-as év szerzõinek mondatai
kerültek könyvbe: 12 hónap, 12
szerzõ, 12 nézõpont. A furcsa, fel-
fordult évrõl készült kiadványt Tóth
Norbert tervezte, aki egy koronaví-

rust tett a borítóra. A grafika az
egész kötetet végigkíséri, mégpe-
dig különös módon: a hónapok ne-
vénél látható szimbólum mérete a
világjárvány magyarországi napi új
regisztrált fertõzöttjeinek arányá-
ban növekszik vagy csökken.

Bubits Tünde a kötetrõl elárulta:
nem véletlenül lett az a 2020-as
Egymondatok címe, hogy Scio me
nihil scie! vagyis Tudom, hogy
nem tudok semmit! A tavalyi év
ugyanis bebizonyította a szókraté-
szi paradoxon igazságát. Egy tör-
ténelmi paradigmaváltás kellõs kö-
zepén vagyunk. A szerzõk monda-
taiból pedig nagyon szépen kiraj-
zolódik, hogy miképp és milyen ér-
zelmek mentén lehet reagálni a
2020 márciusában kialakult hely-
zetre; ami villámcsapásként alakí-
totta át életünket. Egy apró vírus
elindít egy dominósort, és kirajzol-
ja a nemtudás térképét. A válto-
záshoz – mely visszafordíthatatlan
– mindannyiunknak alkalmazkod-
nia kell.

HÉVÍZ A PANNON TÜKÖRBEN
EGYMONDATOK A 2020-AS FELFORDULT ÉVRÕL

Lapszám a lapszámban – röviden így lehetne összefoglalni a
most megjelent Pannon Tükör tartalmát. A periodika ugyanis a
megszokott rovatain túl, a Hévíz folyóiratot is magában rejti. Per-
sze nem teljesen, inkább csak a lírai részekre fókuszálva.

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

– Bánfi Kati –

Ha nem is sokszor, de néha
már rövidebb ideig volt Zalaeger-

szegen nõi buszsofõr. Dóra azon-
ban hosszú távra tervez, nagyon
tetszik neki ez a munka. 

– Az ember gimnazista lány-
nak gondol, hogyan kerültél egy
ilyen férfias szakmába?

– Apukám is autóbusz-vezetõ
volt, gyerekkoromban sokat utaz-
tam vele, tõle kaptam kedvet. És
sosem voltam az a „csajos” lány.
Fociztam, kosárlabdáztam, gokart,
az extrém sportok érdekelnek,
meg az autók és a motorok –
mondja a 24 éves lány.

– Milyen iskolát választottál
ehhez az érdeklõdéshez?

– A Ganzba jártam közleke-
dés szakra. Eredetileg rendõr
akartam lenni, aztán mégsem
választottam azt a hivatást. Ben-
zinkúton dolgoztam az iskola
után, közben pedig letettem az
autóbuszhoz való jogosítványt.
Ez a korlátozások miatt a szoká-
sosnál hosszadalmasabb volt.
És már közben jelentkeztem a
Volánhoz, ahol pont volt állásle-
hetõség.

– Jellemzõ, hogy jókor vagy
jó helyen?

– Általában szerencsés vagyok
és kitartó is. Amit szeretnék, ami-
be belevágok, azt véghez is vi-
szem. És szeretem tökéletesen
csinálni. Szeretném. 

– Ilyen könnyen ment?

– Nem. Azért nem egyszerû
ilyen nagy jármûvet vezetni, rutint
szerezni idõbe telik. Igyekszem
biztonságosan vezetni. A pontos-

ságot is szeretem, ehhez tartom
magam. 

– Apukád mit szólt, hogy a
nyomába lépsz?

– Eleinte nem örült, de amikor
látta, hogy komolyan gondolom,
támogatott.

– A kollégák hogyan fogad-
tak?

– Nagyon kedvesen, segítenek,
bármit kérdezhetek tõlük. Többsé-
güket ismerem apa révén. 

– A nõk többsége nem igazán
szereti a jármûvek technikai ré-
szét. Te hogy vagy ezzel?

– Az alapdolgokkal tisztában
vagyok és azzal, hogy mikor van
szükség szervizre. 

– Lányos dolgaid is vannak
azért? Mondjuk fõzés?

– Igen, szoktam fõzni. Bár az
étkezések kicsit összevissza van-
nak, a beosztásom függvényében.
Nekem egyébként nagyon megfe-
lel a változó munkaidõ-beosztás,
nem szeretem a monotóniát. És
bár hosszú néha a mûszak, van
idõ azt kipihenni. 

– Hogyan szoktál pihenni?
– Szeretek kirándulni. Van egy

kiskutyám, vele megyünk sokat.
Vagy beülök az autóba és csak
megyek. 

– Terveid?
– Hosszú távra tervezek a Volán-

nál, tetszik az egész. Nagyon pozití-
vak a visszajelzések az utasok ré-
szérõl is. Bár sokan meglepõdnek
még, volt aki meg is kérdezte, hogy
„Tényleg maga lesz a sofõr?” Azért
a kamionjogosítvány még tervben
van. Legyen meg az is!

LÁNY, AKI BOLDOGAN VEZETI A BUSZT
TÉNYLEG MAGA LESZ A SOFÕR?

Az év elején sok utas meghökkenve tapasztalhatta, hogy egy
nagyon fiatal, filigrán lány ül az autóbusz-vezetõ ülésen. A máso-
dik meghökkenés pedig útközben jött, hogy micsoda jól vezeti a
buszt. Kiss Dóra akkor még csak próbaidõs kolléga volt, ezért
várni kellett az interjúval.

A tavaszi fáradtság fõként azo-
kat érinti, akik érzékenyek az idõ-
járás-változásra. Télen kevesebb
idõt töltünk a szabadban, valamint
a napfény hiánya miatt a D-vitamin
szintje is lecsökken. Kevésbé ju-
tunk friss zöldséghez és gyü-
mölcshöz, így a vitaminok pótlásá-
ról kiemelten gondoskodni kell. A
fronthatások felerõsödnek, így az
arra érzékenyek fejfájást, vérnyo-
más-ingadozást, a reumás pana-
szok felerõsödését érezhetik. A tél
elmúltával egyre többet süt a nap,
így a napfény hatására tevéke-
nyebbek vagyunk. Azonban ha
úgy érezzük, hogy a tavaszi fá-
radtság tünetei megjelentek, aján-
lott beiktatni minden napra leg-

alább fél óra intenzív testmozgást.
Emellett kiemelt hangsúlyt kell fek-
tetni a helyes táplálkozásra, me-
lyet a változatosság és a dús táp-
anyagtartalmú élelmiszerek jelle-
meznek. A zöldségek és gyümöl-
csök rendszeres fogyasztásával
színesíthetjük étrendünket, továb-
bá vitamin- és ásványianyag-tar-
talmuk révén az immunrendszert
is támogatják, növelik annak ellen-
álló képességét a betegségek el-
len. Fordíts kellõ idõt az alvásra is,
ugyanis annak hiánya fokozza a
tavaszi fáradtság tüneteit.

Amennyiben több hónapja
fennálló kimerültséget érzel, aján-
lott belgyógyász szakorvossal ki-
vizsgáltatnod magad. 

A TAVASZI FÁRADTSÁG ELLEN
A tavaszi fáradtság jellemzõen tél végén kezdõdik. Fáradtság, ki-

merültség érzése és fejfájás jelentkezhet, ahogy beköszönt a ta-
vasz. A téli hónapok után szervezetünkben lecsökkennek a vitamin-
szintek, és az idõjárás változékonysága is megterheli a szervezetet.

Kiss Dóra

Ebben a tanévben 10 tantárgyból 21 döntõs
helyezést szereztek zrínyisek az OKTV-n.

Három fõ szerepelt 1–10. helyen és szerzett +100
pontot az egyetemi felvételijéhez. Nyolc-nyolc diá-
kunk kapott +50 illetve +25 pontot az elért 11–20., il-
letve 21–30. helyezésért. Két tanulunk pedig 3–3
tantárgyból végzett a legjobb 30-ban. 
Angol nyelvbõl II. kategória 

17. helyezett: Gál András 12. A
(tanára: Halász Mária) 

Biológiából II. kategória 
10. helyezett: Nátrán Péter 12. A
24. helyezett: Faragó Ábel Kristóf 12. A
(tanáraik: Egyedné Krizmanics Ildikó, Szõke Károly)

Filozófiából 
20. helyezett: Vitkovics Patrik 12. N 
(tanára: Hajduné Szabó Ágnes) 

Fizikából II. kategória 
15. helyezett: Horváth Ádám 12. A
26. helyezett: Schneider Anna 12. N 
28. helyezett: Sepsi Csombor Márton 12. A
29. helyezett: Györgyfalvai Fanni 12. N 
(tanáruk: Kovács Tibor) 

Földrajzból 
8. helyezett: Horváth Kíra Csenge 11. B 
(tanárai: Stárics Roland, Novák Róbert) 
25. helyezett: Novák Márton 11. N 
(tanárai: Novák Róbert, Stárics Roland) 

Informatikából I. (alkalmazói) kategória 
18. helyezett: Tompos Anna 12. N 
(tanára: Juhász Tibor) 
33. helyezett: Gál András 12. A
(tanára: Ipcsics Csilla) 

Informatikából II. (programozás) kategória 
18. helyezett: Horváth Ádám 12. A
(tanárai: Juhász Tibor, Ipcsics Csilla) 

Kémiából I. kategória 
15. helyezett: Schneider Anna 12. N 
(tanára: Tölgyesné Kovács Katalin) 

Matematikából II. kategória 
8. helyezett: Horváth Ádám 12. A
15. helyezett: Schneider Anna 12. N 
28. helyezett: Fekete Levente Máté 12. N 
44. helyezett: Sepsi Csombor Márton 12. A
(tanárai: Kovács Tibor, Pálovics Róbert) 

Történelembõl 
21. helyezett: Erdei Fanni 12. B 
(tanára: Gyimesi Márton) 

Német nyelvbõl I. kategória 
17. helyezett: Bóbics Barnabás László 12. A
(tanárai: Bertók Éva, József Attila) 

Német nyelvbõl II. kategória 
14. helyezett: Jóna Rozina 12. B 
(tanára: Lõrincz István)

A diákoknak és felkészítõ tanáraiknak gratulálunk!

SIKEREK AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEN



(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha pedig a mise hosszúra

nyúlt, és a hívek elmerengtek kis-
sé a freskókat bámulva, a képek
még mindig közvetítették a lénye-
get. Azt se felejtsük el, hogy a
16–18. században az írni-olvasni
tudók száma kevesebb volt, a
vizualitás emiatt is hangsúlyosabb
lehetett. Érdemes megfigyelni pél-
dául, hogy egy olyan közkedvelt
templomi ábrázolás, mint a „Szent
István felajánlja a koronát Szûz
Máriának”, mennyiféle jelentéssel
bírt. Ráadásul újabbak is rakódtak
rá az évszázadok alatt. Jelentette
többek között az ország területi
egységét, függetlenségét, a nem-
zeti királyt, vagy a korona alá tar-
tozó országrészeket, és hogy ka-
tolikus ország vagyunk. Vagyis
volt egy ellenreformációs és egy
törökellenes éle is. De ilyen ábrá-
zoláson az elsõk között jelent meg
a magyaros viselet is. Jól látszik
ez a kiskomáromi templom egyik
képén, melyet Dorffmaister István,

a korszak jelentõs freskófestõje
készített. Sõt, azt is mondhatjuk,
hogy õ volt a magyar történelmi
festészet egyik meghonosítója. A
kalapos királlyal, vagyis II. József-
fel szembeni ellenállás vizualizá-
cióját az akkori megrendelõ Dorff-
maister  ecsetjén keresztül juttatta
érvényre, és a festõ jó partner volt
ebben.

– Õ hosszú évtizedekig volt
meghatározó alakja a megye
freskófestészetének. Hogyan
keveredett Zalába, és lettek-e
késõbb követõi, tanítványai? A
monumentális faliképek megal-
kotásához nyilván kellett egy
„csapat”.

– A korszak mûvészeti központ-
ja a bécsi akadémia volt, és itt ala-
kult ki egész Közép-Európa ba-
rokk festészeti stílusa. Az itt vég-
zett mestereket szívesen hívták a
megrendelõk különbözõ országok-
ba egy-egy munkára. Dorffmaister
is itt tanult, majd 1761-ben érke-
zett hazánkba, és a következõ év-

ben telepedett le Magyarorszá-
gon. Elsõ komoly megbízatása
Türjére szólította; õ festette többek
között a Szent Anna-kápolna és a
templom szentélye falképeit.
Dorffmaister évtizedeken át aktív
volt, egészen 1793-ig újra és újra
felbukkant nálunk (1797-ben halt
meg), és számos freskó köthetõ a
nevéhez Zala megyében. Tanítvá-
nya a fia, ifjabb Dorfmeister István
volt, aki még a 19. század elején is
készített késõ barokk freskókat.
Elképzelhetõ, hogy voltak követõi
is az idõsebb mesternek: vannak
olyan festmények, melyek hasonlí-
tanak az õ munkáihoz, ám nem
tudjuk pontosan beazonosítani az
alkotót. Kevés a forrás errõl az
idõszakról. Az viszont biztos, hogy
segédekkel dolgozott; mégpedig
részfeladatokra specializálódott
festõsegédekkel. A freskók alakjai,
motívumai valószínûleg kész váz-
latkönyvek alapján készültek, ami-
ket elõször nagyítva felrajzoltak a
falakra, mennyezetre.

– A barokk egy több évszáza-
dot felölelõ irányzat, hiszen az
1500-as évek végétõl egészen a
18. századig tartott, sõt a 19.
század elején is készültek még
ilyen stílusú ábrázolások. A za-
lai emlékek zöme melyik idõ-
szakra tehetõ?

– A legkorábbi, a vonyarcvas-
hegyi Szent Mihály-kápolna,
amelynek falképein az 1623-as
évszám látható. Sajnos ez pont
nem került bele a mostani kötetbe.
Ebbõl a korai idõszakból nincs na-
gyon más emlékünk, mert a török
fenyegetettség miatt kevés volt az
építkezés. Inkább a török kor után,
még inkább a 18. század közepé-
tõl pörögtek fel az események e
téren.

– Bár egységes irányzatról
beszélünk, ilyen hosszú perió-

duson belül megjelennek azért
stílusbeli módosulások is…

– Igen, sõt az egyes festõk sa-
ját kifejezésmódja, modora is vál-
tozott az évtizedek alatt. Dorff-
maisternél például erõteljes stílus-
fejlõdés figyelhetõ meg. Kezdet-
ben rokokós könnyedség, expres-
szív ábrázolásmód jellemezte a fi-
guráit. Néhány évtized múlva
azonban fáradtabb, modorosabb,
ám jobban kidolgozott ábrázoláso-
kat készített. A korábbi belsõ tüzü-
ket viszont mintha elveszítették
volna az alakok.

– Az elmúlt tíz-tizenöt évben
számos templomot újítottak fel
a megyében. Milyen állapotban
vannak a freskók?

– Ez nehéz ügy! Valahol jól, va-
lahol rosszabbul sikerült a freskók
restaurálása. A mûemlékvédelmi

törvény iránymutatásai ellenére
sokszor ma is vita tárgya, hogy mi
a jó megoldás. Van, aki az erede-
ti részletek konzerválása mellett,
a késõbbi kiegészítésként festett
részleteket elhagyná, semleges
háttérrel helyettesítené, míg más
a vizualitás teljességének igényé-
vel az egészet szeretné rekonst-
ruálni. A domináns álláspont in-
kább amellett szól, hogy a
„fílinget” kell helyreállítani; nem
muszáj olyan szigorúan ragasz-
kodni a „romokhoz”. A zalaeger-
szegi nagytemplom rekonstruk-
ciója például jól sikerült ebbõl a
szempontból, annál is inkább,
mert néhány kép esetében már
nem is lehetett pontosan megálla-
pítani, hogy milyen volt az eredeti,
Johann Ignaz Cimbal által készí-
tett freskó.

– pP –

A finearthotel.hu képzõmûvé-
szeti katalógusoldalhoz tartozó
mûvészek virtuális kiállításán ez-
úttal Orsós László Jakab író, kriti-

kus, forgatókönyvíró, a New York-i
Brooklyn Public Library mûvészeti
igazgatója tartott tárlatvezetést. Az
online találkozó egyúttal a kiállítás
záróeseménye is volt; de nem a
8.01 galériáé, hiszen hamarosan
Frimmel Gyula grafikusmûvésznek
nyílik ugyanitt tárlata.

A csoportos kiállítás utolsó ve-
zetésén Orsós László Jakab nem-
csak a mûvekrõl, hanem gyermek-
koráról és édesapjáról is mesélt. A
zalaegerszegi születésû, ám évek
óta New Yorkban élõ író többek
között elmondta: cigány családban
nõtt fel, apukája Orsós Jakab fafa-
ragó volt, így õ is korán érdeklõdni
kezdett a mûvészetek iránt. A fa,
mint anyag, ma is nagyon fontos
számára, és különös érdeklõdés-
sel fordul a fából készült szobrok
felé, de szinte minden olyan tárgy
iránt vonzódik, aminek ez a zseni-
ális anyag az alapja. Most is ott
van vele New Yorkban két olyan
afrikai figurát ábrázoló szobrocs-
ka, melyet apukája faragott.

A fafaragó édesapa amúgy
nemcsak közismert, hanem elis-
mert iparmûvésznek számított Za-
la megyében, sõt országosan is.
Ráadásul nemcsak szobrászattal,
hanem írással is foglalkozott: no-

velláit rendszeresen publikálták a
szépirodalmi lapok, antológiák, és
két önálló novelláskötete is megje-
lent. Részt vett a Pannon Tükör fo-
lyóirat megalapításában, valamint
a Zalai Írók Egyesületének munká-

jában, melynek elnöke is
volt.

Minden bizonnyal édesap-
ja érdeklõdési köre és mun-
kássága is inspirációt adott
Orsós László Jakabnak,
hogy a Zrínyi-gimnázium
után elvégezze az ELTE ma-
gyar–történelem– esztétika
szakát. Késõbb aztán dolgo-
zott különféle irodalmi és kul-
turális lapoknál, tévémûso-
roknál, majd a Színház és
Filmmûvészeti Egyetem ad-
junktusa, kreatív írás, iroda-
lom- és dramaturgiatanára
lett. Ahogy mesélte, szinte
folyamatosan jelen voltak a
mûvészek és a különféle mû-
vészeti ágak az életében, és
rengeteget tanult tõlük. 

A tárlatvezetésen azt is beval-
lotta, hogy elsõ ránézésre nem ta-
lálta érdekesnek az online galéria
kiállítását. Ám miután már volt ide-
je lelassulni, és alaposan szemre-
vételezni a mûveket, rájött, hogy
nagyon sok érték lakozik a virtuá-
lis szobákban. Fõleg azok az alko-
tások ragadták meg, melyek egy-
szerre hordoznak könnyedséget
és drámaiságot, törékenységet és
humort, vagy némi pofátlanságot.
Hosszabban elidõzött például
Borbás Helga Decadence I–II. cí-
mû „vörös” képeinél, melyet zakla-
tónak, érzékinek talált. A virtuális
közönséget arra kérte, hogy
kommentben adjanak más címet a
képnek, mert szerinte az átcíme-
zés nagyon jó lehetõség arra,
hogy belépjünk egy mûvészi alko-
tásba. Kiemelte Nagy Szilvia tûz-
zománc képeit is, mondván: jó,
hogy az alkotó meg merte bontani
a hagyományos zománctechnikát,
ami maga a kéj. Varga Bálint Ta-
más aktjairól pedig az volt a véle-
ménye, hogy a grafikák azért gyö-
nyörûek, mert a képeknek nem az
erotizáltsága az elsõdleges, ha-
nem a törékenységük. Gazdag
Ágnes „furcsa ékszerei”, miniatûr
állatfejei pedig levetkõzik édessé-

güket: nem esik jól látni õket, de a
munkákban mégis ott van a humor
és a pofátlanság.

Persze egy virtuális galériának
megvannak a hiányosságai is.
Például, hogy nem lehet közvetle-
nül szemügyre venni az anyagot, a
textúrát és nincs lehetõség arra
sem, hogy körbejárjuk a szobro-
kat. A kritikus szerint néha gyorsan
bele lehet látni egy mûvész fejébe,
munkáinak szellemiségébe – elég
akár egy-két alkotását megnézni
valakitõl. Összességében viszont
a kiállításokra is igaz lehet az a
mondás, ami a színpad világára
érvényes: az 1 az semmi, a 2 fél,
és a 3 az egy. Vagyis legalább há-
rom alkotást érdemes megnézni
minden alkotótól, hogy megfelelõ-
en kirajzolódjanak a mûvészeti tö-
rekvések, irányvonalak.
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A projekthez Kiss Ágnes Katin-
ka, Nagy Kálmán, Nemes László
festõmûvészek, Szabolcs Péter
szobrászmûvész, valamint Bánfal-
vi Rita–Müller Roxána ékszeré-
szeken túl menet közben Horváth
Ottó alkotó (Zalabaksa polgármes-
tere) is csatlakozott. Így összesen
hat mûvészi tojásra licitálhattak a
cégek és a vállalkozókedvû ma-
gánszemélyek.

Az aukciót követõen Müller Im-
re, a hangversenyterem mûvésze-
ti tanácsosa érdeklõdésünkre el-
mondta: a Húsvéti Tojás Aukció
célkitûzései megvalósultak, hiszen
sikerült kivinni a mûalkotásokat az
emberek közé, támogatni tudták a
helyi alkotókat, a befolyt pénz-
összeg túlnyomó részét pedig a
Zalaegerszegi Gyermekotthon
kapta adományként. Az sem elha-
nyagolható kérdés, hogy a vállal-
kozások körében is sikerült nép-
szerûsíteni a kortárs mûvészetet,

ami talán késõbb is kedvet ad a
mecenatúrához.

A mostani járványhelyzetben,
mikor a galériák, kiállítóterek zárva
vannak, különösen fontos volt,

hogy a mûvészetet kivigyék az ut-
cára. A visszajelzések szerint a já-
rókelõk örömmel fogadták a szí-
nes tojásokat, annál is inkább,

mert minden alkotó belevitte saját
stílusát, egyéniségét. Sokan
„szelfiztek” az egyes mûvekkel,
amik aztán a közösségi oldalakra
is felkerültek, feldobva, ünnepibbé
téve ezzel a pandémiás húsvéti
idõszakot – folytatta Müller Imre.

A tárgyak bemutatását az auk-
ció, vagyis a licitálás követte, mely
a Facebookon zajlott. A legtöbben
Szabolcs Péter mûvészi tojására

licitáltak, ami 500 ezer forintért ta-
lált gazdára. Szintén a kikiáltási ár
(120 ezer forint) felett kelt el Kiss
Ágnes Katinka, Bánfalvi Rita–

Müller Roxána, valamint Horváth
Ottó alkotása is. Nemes László és
Nagy Kálmán mûvére pedig egy
kicsit késve, már a licit után mutat-
kozott érdeklõdés, így a napokban
ezeket a tojásokat is értékesítik.
Örömteli, hogy a mûvészek több-
sége lemondott a befolyt összeg
ráesõ részérõl, így közel 1 millió
forint adomány gyûlt össze a Zala-
egerszegi Gyermekotthon javára.

A mûvészeti tanácsos az auk-
ció jövõjével kapcsolatban el-
mondta: szeretnék jövõre is ha-
sonló módon, sõt bõvebb változat-
ban megrendezni a licitet és elõtte
a szabadtéri bemutatót. Sõt – mi-
után Horváth Ottó is csatlakozott a
kezdeményezéshez – az is felme-
rült a szervezõkben, hogy nem-
csak mûvészektõl, hanem amatõr
alkotóktól is fogadnak pályamûve-
ket.

ELKELTEK A MÛVÉSZI TOJÁSOK
LEZÁRULT A HÚSVÉTI LICIT

Sikeres volt a Húsvéti Tojás Aukció, közel 1 millió forint gyûlt
össze a Zalaegerszegi Gyermekotthon számára. Mint ismert, a
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem kezdeményezésére a hús-
véti idõszakban öt zalaegerszegi képzõmûvész készített nagymé-
retû, színes tojásokat, melyek a belvárosban voltak láthatók.

KÖNNYEDSÉG, DRÁMAISÁG, POFÁTLANSÁG
FINISSZÁZS A 8.01 GALÉRIÁBAN ORSÓS LÁSZLÓ JAKABBAL

Mindenki életével együtt jár a képzõmûvészet, hiszen folyama-
tosan képezzük magunkat. A mûvészet pedig egy olyan felület,
ami fel tud szívni bármit – hangzott el a ZAZEE Kulturális Egye-
sület 8.01 online galériájának finisszázsán.

Orsós László Jakab

A zalaegerszegi Mária Magdolna-plébániatemplom egyik freskója.

VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT! 

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!

Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

–  E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ – 

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +

LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY! 
RÉSZLETFIZETÉS

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

OKÉV SZÁM: 20-0112-05   VSM: E: 76,47–75%; GY: 57,89–53,85%; ÁKÓ: 209,4%; ÁKK: 301 500
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhaszno-
sítás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) elõírásai
alapján nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 5 év meghatározott idõre bérbe kívánja adni a
Széchenyi tér 3–5. sz. alatti (Zalaegerszeg 3168/A/2 hrsz.) épület II. emeletén található, nem
lakás célú (NLC) helyiségeket az alábbiak szerint:

A pályázati ajánlatokat „Széchenyi tér 3–5.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.

A pályázati ajánlattétel feltételei:
– Pályázatot nyújthat be minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelke-

zõ gazdasági társaság.
– A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott – az önkormányzat számára elérhetõ legmagasabb

mértékû – bérleti díj. A pályázati ajánlatban szerepelõ bérleti díj mértéke nem lehet kevesebb a pá-
lyázati kiírásban megállapított egyedi induló bérleti díj összegénél. 

– Az ajánlattevõk az ajánlatukhoz a pályázati ajánlatok elbírálástól számított 30 napig kötve vannak.
– A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához kötött, amelyet az ajánlat benyújtásával

egyidejûleg kell az ajánlattevõnek a kiíró rendelkezésére bocsátani.
A pályázati biztosíték átutalással fizethetõ meg a ZMJV Önkormányzata OTP Banknál vezetetett
11749008-15432704 számú bankszámlaszámra történõ utalással.
A pályázati biztosíték összege eredményes pályázat esetén beleszámít az óvadékba.
A pályázati biztosíték kamatmentesen visszajár a pályázati kiírás visszavonásától, az ajánlatok ér-
vénytelenségének, a pályázat eredménytelenségének megállapításától számított 15 napon belül. Az
ajánlatok érdemi elbírálása esetén a pályázati biztosíték az ajánlati kötöttség lejártát követõ 15 na-
pon belül kerül kamatmentesen visszautalásra. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlat-
tevõ az ajánlatát az ajánlati kötöttség idõtartama alatt visszavonta.

– A pályázati ajánlatok kiegészítésére, hiánypótlására nincs lehetõség.
– A nem lakás célú (NLC) helyiségbérleti szerzõdések megkötésére a pályázat eredményhirdetésétõl

számított 30 napon belül kerül sor.
– A nyertes ajánlattevõ (bérlõk) a helyiségbérleti szerzõdések megkötésével egyidejûleg 2 (kettõ) havi

bruttó bérleti díjnak megfelelõ óvadékot kötelesek fizetni.
– A bérleti díj megfizetése havonta, a bérbeadó által kiállított számla ellenében tárgyhó utolsó napjáig

esedékes, az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 számú bankszámlájára tör-
ténõ átutalással.

– A bérleti díj összege minden évben emelkedik a KSH által közölt hivatalos infláció mértékével.
– A bérleti díjon felül a nyertes ajánlattevõt (bérlõt) terhelik a bérbe adott helyiségek használatával já-

ró üzemeltetési (közös költség) és közüzemi díjak megfizetésnek kötelezettsége (a bérlemény alap-
területének az épület alapterületéhez viszonyított arányban).

– Az irodahelyiségek értékesítési, vagy az önkormányzat által történõ esetleges más célú hasznosítá-
si szándéka esetén a helyiségbérleti szerzõdések – 60 napos felmondási idõ kikötésével – felmond-
hatók.

Érvénytelen a pályázat, ha
• a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidõ eltelte után nyújtották be,
• a pályázati biztosítékot a pályázó határidõben nem fizette meg, vagy annak megfizetését nem

igazolta,
• a pályázat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi és formai feltételeinek,
• a pályázati felhívásban megadott induló bérleti díjnál alacsonyabb összegû ajánlati árat tartalmaz,
• az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.

Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra, amely a kiinduló

árnál kevesebb nem lehet.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani, a te-

vékenységi kör részletes bemutatását.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak

nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül. (A gazdálkodó szervezetek, illetve civil szer-
vezetek részérõl csatolandó átláthatósági nyilatkozatok mintái a pályázati felhívás 2/a-b. mellékleté-
ben találhatók.)

Pályázati ajánlat beadásának határideje: 2021. május 13. (csütörtök) 10.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Osztály

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékon kérjük feltüntetni: 
„Önkormányzati ingatlan bérbeadása, Kvártélyház, Széchenyi tér 3–5.”

A koronavírus miatti járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az ajánlatok személyes benyújtására
nincs lehetõség. Az ajánlat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a
megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

Pályázati ajánlat bontásának idõpontja: 2021. május 13. (csütörtök) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázati ajánlatok felbontására az aktuális járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az ajánlattevõk és
képviselõik jelenléte nélkül kerül sor.

Pályázati tárgyalás idõpontja: 2021. május 13. (csütörtök.) 10.15 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalás befejezésével egyidejûleg megtörténik.
A pályázatot az az ajánlattevõ nyeri meg, aki a pályázati kiírásban meghatározottak szerinti legkedve-

zõbb ajánlatot adta.

A pályázaton nyertes ajánlattevõvel a bérleti szerzõdést az eredményhirdetéstõl számított 30 napon
belül kell megkötni. A bérleti szerzõdés elkészítésrõl ZMJV Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni  ZMJV Pol-
gármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály Zsupanek Péter osztályvezetõnél 92/502-114 telefonszámon,
vagy a onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen lehet.

ZMJV Önkormányzata a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indo-
kolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilváníthatja.

Cím:
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület
Induló bruttó
bérleti díj/hó

Pályázati
biztosíték

Megjegyzés

Széchenyi tér 3–5.
épület

II. emelet 

9 iroda
1 tárgyaló
1 konyha (azon belül raktár)
2 raktár

összesen 
160,36 m2 447.232 Ft 447.232 Ft

riasztórendszerrel
ellátva 

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék a 2021/2022 nevelési évre

FELVÉTELT HIRDET
a 2018. augusztus 31. után született kisgyermekek számára.

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe azon szülõk gyermeke vehetõ fel és gondoz-
ható, akiknek bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerû tartózkodási helye Zalaegerszeg közigazgatási
területén van. 

A bölcsõde a férõhelyszáma legfeljebb 20%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási te-
rületén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ valamennyi bölcsõdei ellátást
igénylõ és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.

Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától vehetõ fel
• harmadik életévének, sajátos nevelési igényû gyermek az ötödik életévének betöltéséig,
• annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényû gyer-

mek az ötödik életévét betölti, vagy
• annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között

tölti be a harmadik életévét, ha a szülõ, törvényes képviselõ vállalja, hogy a gyermek ellátását a ne-
velési év végéig a bölcsõde biztosítja.

A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjéhez kell benyújtani szemé-
lyesen (Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2021. május 3. és május 7. között 8–17 óráig, a Cseperedõ-
bölcsõde udvarán.
Kérjük, hogy a beiratkozáskor csak egy szülõ/törvényes képviselõ érkezzen, az udvaron maszk
használata kötelezõ!

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
• tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
• az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerõpiaci képzésen való részvétel idejérõl,
• a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
• az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
• ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a

nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekbõl a gondozó/család jövedelme megállapítható,
• egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
• a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását

emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a
szülõ nem jogosult),

• a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék
folyósításáról,

• a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértõi bizottság szakvéleményét,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az errõl szóló határozatot.

A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékbe kérheti a szülõ (törvényes képviselõ)

Cseperedõ-bölcsõde Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25. 30/870-6225
Napsugár-bölcsõde Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. 30/870-6227 
Tipegõ-bölcsõde Zalaegerszeg, Kis utca 10. 30/870-6221 
Ûrhajós-bölcsõde Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2. 30/870-6229

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁST TELEFONON VAGY E-MAILBEN IS KÉRHETNEK:
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõ

Tel.: 30/377-3925 • egyesitettbolcsi@zalaszam.hu 

A felvétel eredményérõl az intézmény 2021. május 31-ig értesíti a szülõket.
További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS – 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZIORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a zalaegerszegi II. számú há-
ziorvosi körzet ellátására NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI az alábbiak szerint.

Pályázatot meghirdetõ szerv:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17–19.
Tel.: 92/502-100

Meghirdetett munkahely és beosztás: háziorvos (zalaegerszegi II. számú háziorvosi körzet, a körzet
ellátotti létszáma: 2.880 fõ).

Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról

szóló 313/2011. (XII. 23.) korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvo-
si tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak való meg-
felelés,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• magyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi alkalmassági igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a háziorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a háziorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni, abban az

esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás esetén alapító
okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás ese-
tén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

• hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak

nyilvános tárgyalásához.

A tevékenység kezdete: 2021. július 1.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 2021. MÁJUS 5.
Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg,

Kossuth Lajos utca 17–19., Tel.: 502-100/212 mellék).
A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 11-i ülésén dönt.

A részletes pályázati felhívás megtalálható www.zalaegerszeg.hu honlapon.



– Maximálisan bízunk benne,
hogy idén is bent marad a ZTE az
NB I-ben. Minden mérkõzésre úgy
készülünk, hogy meg kell nyerni –
hangoztatta Bedi Bence. – A leg-
döntõbb mérkõzésünk a Budafok
ellen lesz. Eddig kétszer kikaptunk
tõlük, most nincs mese, le kell õket
gyõzni, akkor nagy lépést tehetünk
a bentmaradás felé.

– Nemrég volt kisebb sérülé-
se. 

– A combizmomban volt egy ki-
sebb szakadás, de sérülésem már
a múlté. Teljes erõbedobással küz-
dök, hogy idén is bent maradjon a
ZTE. 

– Egy riválistól, a Bp. Hon-
védtól hazai pályán kikaptak, az
elhullajtott pontokat pótolni kel-
lene.

– Nem számolgatunk, hogy hol
kellett volna nyerni, hol nem. A

hátralévõ fordulókban, ahol lehet,
pontokat kell szerezni. Játszunk
még a Budafok, a Kisvárda, a Pus-
kás Akadémia és az Újpest ellen.
Mindegyik csapat ellen jó és ered-
ményes játékkal esélyünk van a

pontszerzésre. Nem válogatha-
tunk a pontszerzés terén, ahol le-
hetõségünk van rá, gyarapítanunk
kell a pontjaink számát. 

– A hajrára történt edzõváltás
a csapatnál. Boér Gábort Walt-
ner Róbert váltotta. Azóta a ZTE
védekezése jobb lett. Támadás-
ban viszont kevesebb helyzetet
alakít ki a csapat.

– A válogatott szereplés miatti
szünetben igyekeztünk a védeke-
zést szilárdabbá tenni. Amire
szükség volt, mert sok gólt kap-
tunk. Álláspontom szerint javult is
a ZTE védõjátéka. A támadójáté-
kunk nem esett vissza, a DVTK el-
len voltak helyzeteink. A Honvéd
ellen kevesebb, de a kispestiek-
nek talán egy sem, talált góllal
nyertek a fõvárosiak.

– Mennyi pontot kell szerezni
a biztos bentmaradáshoz?

– Három gyõzelemmel biztosan
bent lehet maradni. Lehet kettõvel
is, nagy kérdés, hogyan szerepel-
nek a riválisok, de már említettem
nem szeretnék számolgatni. Min-
den találkozón pontok megszerzé-
sére törekszünk.

Az egerszegiek dobogós ered-
ményei. Kucenreuter (25 m, csap-
pantyús pisztoly): 2. Péter József
(PLE Zalaegerszeg) 84. Mariette
(25 m, csappantyús revorver: 2.
Hévízi Sándor (ZTE Sportlövõ
Klub) 87, 3. Bertók Péter (PLE)

86. Paterson (25 m, nyitott kere-
tes revorver): 3. Horváth Tamás
(PLE) 69. Weble (25 m, 1896
elõtti revorver): 2. Péter József
(PLE) 82.  Frommer (25, m 1945
elõtti ismétlõpisztoly): 1. Nagy
György (PLE) 75, 3. Horváth T.

(PLE) 65. Wetterli (50 m, csap-
pantyús szabadpuska): 3. dr.
Luthár András (PLE) 88. Pennsyl-
vania (50 m, kovás puska):1.
Nagy György (PLE) 87, 2. Bertók
Péter (PLE) 72. Lamarmora 50 m,
csappantyús elöltöltõs puska): 1.
ifj. Nagy György (PLE) 92. Donald
Malson (50 m, csappantyús
revorver): 2. Bertók Péter (PLE)
61, 3. Hévízi Sándor (ZTE) 59.
Yellowboy (50 m, 1896 elõtti is-
métlõpuska): 1. Nagy György 92.
Mannlicher (50 m, 1896–1945 kö-
zötti ismétlõ hadi puska): 1. Nagy
György (PLE) 93.

– Horváth Gyula kiváló sakko-
zónk, aki az utánpótlás-nevelés-
ben is részt vett, a Coovid-19 szö-
võdményeiben elhunyt – kezdte
Boronyák Árpád, a Csuti nemrég
megválasztott szakosztályvezetõ-
je. – Gyula elvesztésével az után-
pótlás-nevelés terén nagy ûr ke-
letkezett a klubnál, õt nem lehet
pótolni. A szomorú eset után a
klub keretein belül tartottunk egy
megemlékezést, és beszéltünk a
Csuti jövõjérõl is. Ezen a tanács-
kozáson Horváth Tamás szakmai
igazgató felvetette, hogy egyedül
már nem tudja végezni a klub
ügyes bajos dolgait, és lemondott.
Született egy döntés, hogy átve-
szem a szakosztályvezetõi teen-
dõket.  

– A klubon belül valaki segíti
a munkáját? 

– A gyerekek edzéseit Forgó
Éva, Csiszár Zoltán, Balogh Már-
ton vezeti. Marci a technikai veze-
tõi feladatokat is ellátja. Sajnos,

utána Horváth Tamás is lebetege-
dett.  Idén 40. alkalommal rendez-
zük meg a zalakarosi versenyün-
ket, amelyre Tamás írni akar egy
könyvet. Reméljük, a betegsége
nem gátolja meg. Nagyon várjuk
vissza a Csutiba,

– A járványügyi helyzet
mennyire viselte meg a Csutit?

– Biztosan bezavart, de van
egy tettre kész elnökünk Böjte
Sándor személyében. Sokat dol-
gozik a Csutiért. Az anyagi helyze-
tünk, ha nem is szuper, de erre az
évre megoldott.

– Az országos szövetség
õsszel indítaná újra a csapatbaj-
nokságokat.

– Három csapattal indulnánk,
az NB I B csoportjában az elsõ
csapat. A fiatalokkal megtûzdelt
együttes az NB II-ben, és egy
együttes a megyeiben szerepelne.
A három csapat mûködése biztosí-
tott lesz.

– Sakkban csak online verse-

nyek vannak. Indulnak ezen a
Csuti versenyzõi?

– Ezeken a tornákon mindenki
a saját költségén indul. Nem tudok
róla, hogy a felnõttek közül valaki
indulna. A mi gyermek sportolóink
viszont indítottak egy online ver-
senyt, aminek nagyon örülünk, jó
kezdeményezésnek tartjuk. 

– Mennyire változhat õszre a
Csuti játékoskerete? 

– A csapat régi versenyzõi ma-
radnak. Leigazoltuk Nagy Kristófot
Szentgotthárdról, Baranyi Istvánt
Szombathelyrõl. Mellette elõtérbe
kerül a saját nevelésû utánpótlás.
Álláspontom szerint hárman-né-
gyen már az NB I-es csapatunk-
ban is bemutatkozhatnak. 

– Az önkormányzat nemrég
úgy döntött, hogy a Sport mecé-
nása díjat idén a Hydrocomp
Kft. kapja. Örülnek névadó
szponzoruk elismerésének?

– A cég már több mint 20 éve
támogatja a Csutit, nagyon sok-
szor segített minket a nehéz hely-
zetekben. A Hydrocomp vezetése
nagyon megérdemelte az elisme-
rést. Mellette nagy köszönet, a
Start 59 cégnek, amely ózon ge-
nerátorokat szerelt fel a klubunk-
ba, térítésmentesen.

– A járványügyi helyzet miatt
nehezebben indult a bajnokság –
vélekedett Szabó Petra. –  A ne-
hézségek ellenére próbáltunk

helytállni, meccsrõl meccsre épít-
kezni. A bajnokság során fokoza-
tosan fejlõdtünk. Rutintalan, fiatal
csapatunkkal a bajnokság hajrájá-
ban már tudtunk szoros mérkõzé-
seket játszani.  Kifejezetten bal-
szerencsésnek tartom, hogy mire
igazán összeálltunk, vége lett a
bajnokságnak. 

– Csapatkapitányként miben
látja a kiesés közvetlen okait?

– Késõn állt össze a játékoske-
ret, a felkészülést a riválisok már
erre rég elkezdték. Lépéshátrány-
ban voltunk a többi csapattal
szemben. Éppenhogy el tudtunk
indulni. A bajnoki mérkõzések jó
része rá ment arra, hogy összerá-
zódjunk, ami az egész bajnoki
szereplésünkre kihatott. A késõn
kezdett felkészülés rányomta bé-
lyegét az egész bajnokságra. 

– A sok vereség ellenére vé-
gig becsülettel küzdöttek. Men-
tálisan jó csapatot alkottak?

– A csapat hozzáállásával nem
volt gond, A nagy különbségû ve-
reségek sem törtek meg minket,
példásan odatettük magunkat. A

légkör a csapatnál nagyon jó volt,
igyekeztünk egymásért küzdeni,
sajnos az ellenfelek jobbak voltak.
Abszolút nem rossz hangulatban
zárjuk a szezon, mivel mindig be-
csülettel küzdöttünk. Meglátjuk,
mit hoz a jövõ?

– Maradva a jövõnél: a ver-
senykiírás szerint kiestek, a nõi
csapatoknál az országos szö-
vetség már döntött úgy, hogy
adminisztratív úton benn tartot-
ta a kiesõt.

– Bizakodunk. Az utolsó pilla-
natig harcolni kell, hogy Zalaeger-
szegen megmaradjon az élvonal-
beli nõi kosárlabda. A szakág na-
gyon szép múltra tekint vissza,
bajnoki, kupaérmek bizonyítják,
hogy a városban életképes a
sportág. Reménykedünk a szövet-
ség pozitív döntésében. Biztos va-
gyok benne, ha együtt maradnánk,
jövõre biztosan jobb eredményt ér-
nénk el az élvonalban.

– A döntésre még várni kell.
Akár pozitív vagy negatív lesz a
döntés, maradna a ZTE-nél?

– Elgondolkodnék mindkét le-
hetõségen.

7Sport

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Paksi FC – ZTE FC 1-1 (0-1)

NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Paks.

ZTE II.–Pápai Perutz FC 0-3 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE FC–SC Sopron 2-1 (1-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE NKK–BEAC Újbuda 63-85
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés.  Zalaegerszeg.

Zalakerámia ZTE– Oroszlányi SE Linos 93-91
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Ferencvárosi TC 8:0 (3686-3406)
Szuperligás, férfi teke mérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV–Bátonyterenyei Viktória 8:0 (játék nélkül)

TFSE–ZTE RK 1:3 (22, –21, –22, – 15)
NB II-es férfi-röplabda mérkõzés. Budapest. A ZTE gyõzelmével már meg-
nyerte a bajnokságot.

MINDEN MÉRKÕZÉSEN PONTSZERZÉSRE TÖREKSZENEK
HÁROM GYÕZELEM BIZTOS BENT MARADÁST ÉRHET

SZEMÉLYCSERE A VEZETÉSBEN
BORONYÁK ÁRPÁD LETT A SZAKOSZTÁLYVEZETÕ A CSUTINÁL

IGALY DIÁNÁRÓL IS MEGEMLÉKEZTEK
A KUPA SOPRONBA KERÜLT,

A PLE VERSENYZÕI SZEREZTÉK A LEGTÖBB ÉRMET

BIZAKODNAK A SZÖVETSÉG
POZITÍV DÖNTÉSÉBEN

Hajrájához érkezett az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság. A ZTE
FC csapatát még veszélyezteti a kiesés réme. Pozitív dolog, hogy
az egerszegi csapat sorsa saját kezében van. A hátralévõ fordu-
lók során olyan ellenfelekkel találkozik, amelyek verhetõk, elle-
nük meg lehet szerezni a bentmaradáshoz szükséges pontmen-
nyiséget.

A koronavírus okozta járvány leginkább a sakk sportágat vetet-
te vissza. Szinte teljesen leállt a sakkélet, csak egy-egy online
tornát rendeznek. A csapatbajnokságok állnak. A Magyar
Sakkszövetség a tervek szerint õsszel indítaná újra a csb-t.  Zala-
egerszeg sokszoros bajnokcsapatánál a Csuti Hydrocompnál,  a
kényszerû szünet alatt történtek változások a  klub vezetésében.  

Fegyverropogástól volt hangos az egerszegi Ebergényi úti lõtér.
A Polgári Lövész Egylet Zalaegerszeg rendezte meg a Zalaeger-
szeg Kupa elöltöltõs történelmi lövészversenyt. A résztvevõk dísz-
lövéssekkel, agyú elsütésével tisztelegtek Igaly Diána sportlövõ,
olimpiai bajnok emléke elõtt, aki nemrég hunyt el a járvány okozta
szövõdményekben. A versenyen az egerszegiek közül a Polgári
Lövész Egylet sportolói szerezték a legtöbb érmet. A kupát a sop-
roni színekben versenyzõ Neuherz János nyerte 43 ponttal.

Huszonhét év után esett ki – papíron – a nõi kosárlabda-baj-
nokság élvonalából a ZTE NKK csapata. Természetesen az is el-
képzelhetõ, hogy jövõre is itt indulhat a zalai csapat. Megtörtén-
het, hogy az országos szövetség megemeli az NB I A csoportjá-
nak létszámát. A másik variáció, hogy az alsóbb osztály bajnoka
nem vállalja a szereplést az élvonalban. Erre szokták mondani,
hogy a jövõ zenéje. Addig is lehet elemezgetni a történteket. Ez-
úttal Szabó Petra csapatkapitánnyal tekintünk vissza a ZTE NKK
idei szereplésére. 

Veled is elõfordult már, hogy hi-
ába edzettél keményen, sõt, a táp-
lálkozásodra is odafigyeltél, még-
sem ment lejjebb a mérleg nyelve?
Dr. Farkas Kitti segítségével vé-
gigvesszük, hogy mire érdemes
ügyelni a sport és táplálkozás te-
kintetében, ha az állóképesség és
az erõnlét növelése, valamint az
formálás mellett a testsúlycsök-
kentés is a célunk!

SPORT ÉS TÁPLÁLKOZÁS,
EDZÉS, FOGYÁS

A sport és táplálkozás össze-
hangolása nagyon fontos a sike-
res fogyásban. 

A testsúly 70 százalékban a
táplálkozástól függ, és csak 30
százalékban a mozgástól, ezért
sok mozgás ellenére is lehet vala-
ki túlsúlyos.

A sport önmagában nem elég a
fogyáshoz, csak szakszerû diétá-
val együtt mûködik. Figyelni kell
tehát a táplálkozásra rendszeres
edzés mellett is! Mégpedig úgy,
hogy legyen elég energia a moz-
gáshoz, de az edzés eredményét
se nullázzuk le.

Gyakori hiba a sport és a táplál-
kozás kapcsolatában, hogy ha va-

laki rendszeresen edz, azt gondol-
ja, többet ehet, mert úgyis
lemozogja... Nem így van! Bele
kell számolni az extra energia-
leadást, de ha ugyanannyit be is
viszünk, akkor a sporttól jobb lesz
ugyan az erõnlétünk, az állóké-
pességünk, de fogyni nem fogunk.
A szakszerû diéta azt jelenti, hogy
a szervezetünk zsírból veszít, az
izmot megtartja, és van elég ener-
gia a mozgáshoz is. Szakszerû di-
étával és mozgással nem lehet
nem fogyni, bár a fogyás üteme
természetesen egyénenként elté-
rõ lehet. Ha mégsem indul be a
súlycsökkenés, akkor érdemes
megvizsgálni, hogy helyes mód-
szerrel próbálkozunk-e, és min-
dent betartunk-e. Ha igen a vá-
lasz, akkor érdemes endokrinoló-
giai kivizsgálásra menni, megné-
zetni a pajzsmirigyértékeket, illet-
ve hárompontos inzulin- és cukor-
terhelést végeztetni.

FONTOS
A TUDATOS TERVEZÉS

Meg kell határozni a célt, hogy
fogyni akarunk-e, megtartani a sú-
lyunkat vagy esetleg izmot építe-
ni.

Ha a testsúly megõrzése vagy
testépítés a cél, akkor természete-
sen a leadott energiamennyiség-
hez mérten lehet több kalóriát be-
vinni. Ha fogyás a célunk, akkor
nem ehetünk többet, hiszen az a
célunk, hogy növeljük a kalóriade-
ficitet, és a szervezetünk ezt zsír-
ból pótolja.

Gyakori hiba, hogy az ételek
kalóriamennyiségét alul-, a moz-
gás által elégetett kalóriát pedig
túlbecsüljük. A sport és táplálko-
zás, valamint testsúlycsökkentési
célok összehangolása miatt pon-
tosan tudnunk kell, hogy mennyi
kalóriát viszünk be a szerveze-
tünkbe, és mennyit égetünk el
mozgással. Az utóbbit a mozgás
intenzitása és idõtartama hatá-
rozza meg. Amennyiben ala-
csony intenzitáson végzünk kar-
dió jellegû mozgást, akkor a szer-
vezetnek van elég energiája,
amit zsírból fedez. Ha magasabb
intenzitáson végezzük az adott
mozgást vagy erõnléti edzésfor-
mát választunk, akkor az edzés-
hez megfelelõen kell plusz táp-
anyagot bevinnünk elõtte és utá-
na, hogy ne az izomhoz nyúljon,
ahonnan ilyen edzésnél gyorsan
tud energiát szerezni. Ha jól vá-
lasztjuk meg az edzéshez tartozó
kisétkezést, akkor lesz a legjobb
hatása az edzésnek, azaz lesz
energiánk az edzésre és zsírból
fogunk fogyni.

ÉTREND
ÉS EDZÉSINTENZITÁSA

Intenzíven sportolók esetében,
akik hetente minimum 150 percet
mozognak, ajánlott úgy felépíteni
az étrendet, hogy van pihenõnapi,
alacsony intenzitású, valamint ma-
gas intenzitású edzésnapi étrend-
jük, mindegyikhez a szükséges
kalória- és tápanyag-összetétel
szerint.

Fõ szabályként érdemes követ-
ni, hogy három fõétkezés legyen,
amelyek között négy–hat óra telik
el.

Reggelire és vacsorára fehérjé-
ben gazdag, szénhidrátban sze-
gény ételeket válasszunk.

Az ebéd legyen a legtartalma-
sabb étkezésünk, itt fehérjében
gazdag és alacsony glikémiás in-
dexû szénhidrátot is tartalmazó fo-
gásokat válasszunk.

Edzéshez pedig az intenzitástól
függõen tegyünk be egy snack-
étkezést.

HA A FOGYÁS A CÉL

Alapvetõen, ha a fogyás a cél,
akkor általánosságban napi 1500
kalória jusson edzésnapokra a
nõknek, 1800 a férfiaknak. Pihe-
nõnapokon ez lehet 200–300 kaló-
riával kevesebb.

Alacsony intenzitású edzéshez
nem szükséges pluszétkezést vá-
lasztani, de ha magasabb intenzi-
tással edzünk, akkor elõtte egy
órával egy 150 kalóriás, majd utá-
na egy 150–300 kalóriás, fehérjét
is és szénhidrátot is tartalmazó ét-
kezést iktassunk be!

SPORT ÉS TÁPLÁLKOZÁS
ERRE FIGYELJ, HA EDZÉS MELLETT FOGYNI IS SZERETNÉL

Tudjuk, hogy fontos az egészséges táplálkozás, talán nagyjá-
ból azzal is tisztában vagyunk, hogy mennyit kell ennünk, ha
fogyni szeretnénk. De vajon mik a testsúlycsökkentés és az étke-
zés fõ szabályai, ha sportos életmódot folytatunk? 
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