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A FÛTÉSI SZEZON SZOMORÚ STATISZTIKÁJA

 Habár a hideg idõjárás miatt a háztartások többségében még
fûtenek, hivatalosan április 15-én véget ért a fûtési szezon. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy elmúlt volna a szén-monoxid-mérgezések veszélye. Erre figyelmeztet az a szomorú statisztika,
amit Kósi Zsolt tûzoltó hadnagy, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje osztott meg lapunkkal.
– AL –
– A magunk mögött hagyott fûtési szezonban, 2020. október 15-e
és 2021. április 15-e között 568 alkalommal riasztották a tûzoltókat
szén-monoxid miatt. 210 ember
szenvedett mérgezést, három ember orvos által igazoltan szén-monoxid-mérgezés következtében
hunyt el, további tizenegy ember
pedig feltehetõleg ugyancsak ez
okból vesztette életét. Az esetek
36 százaléka fürdõszobában, 13
százaléka konyhában, ugyanennyi
hálószobában, 12 százaléka nappaliban, 26 százaléka pedig egyéb
helyiségekben következett be.
– A fûtési szezonnak vége, a
szén-monoxid-veszély azonban
nem múlt el.
– Felhívnám a lakosság figyel-

mét, ahol nyílt lánggal mûködõ
vízmelegítõt használnak, ott
egész évben veszélyt jelent a
szén-monoxid. A legtöbb mérgezés és tragédia oka, hogy rossz,
elavult, nem karbantartott, esetleg
engedély nélkül felszerelt fûtõeszközzel fûtenek, illetve nem megfelelõ a szellõzés. Leginkább azok a
nyílt égésterû vízmelegítõk jelenthetnek veszélyt, amelyek a szoba
levegõjét használják az égéshez,
és amelyek környezetében nem
megoldott a levegõ-utánpótlás.
Egy ilyen vízmelegítõ rövid idõ
alatt elhasználja egy kis lakóhelyiség vagy egy kisebb fürdõszoba
levegõjét. Egy nem megfelelõen
szellõzõ helyiségben hosszabb
idõt eltöltve az életünkkel játszunk.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A KIEMELKEDÕ MUNKÁÉRT
ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT A BÖLCSÕDÉK NAPJÁN
 Április 21-e a bölcsõdék napja, amely napon Zalaegerszeg önkormányzata díjakat adott át az arra érdemeseknek a szûk körû,
a járványügyi elõírások betartásával megrendezett ünnepségen,
a Városházán.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester
történelmi áttekintéssel kezdte.
Elmondta, hogy világ elsõ bölcsõdéjét Párizsban hozták létre
1844-ben. Néhány évvel késõbb
Magyarországon is megnyílt az
elsõ ilyen intézmény Budapesten, a Kalap utcában – pontosan
169 évvel ezelõtt, 1852. április
21-én. Ehhez a dátumhoz kötõdik
a bölcsõdék napja, amely 2010tõl államilag elismert ünnep. A
város 2014-ben csatlakozott ehhez, így a mai ünnepség már
nyolcadik a sorban. Mint fogalmazott, sajnos ez már a második
alkalom, hogy a koronavírus-jár-

vány miatt nem tudnak nagyobb
ünnepséget tartani, mint korábban. „Együtt vagyunk, de nem
úgy, ahogy a közösség hagyományai és elvárásai megkövetelnék”
– mondta.
A polgármester kitért arra, hogy
tavaly a korlátozó intézkedések
miatt a bölcsõdék napját a Semmelweis-nappal együtt rendezték
meg júniusban. Idén úgy döntöttek, hogy napján, vagyis április
21-én tartják meg. Kiemelte, de
nemcsak ezen a napon, az esztendõ minden egyes napján megbecsüléssel és bizalommal tekintenek a kisgyermeknevelõk munkájára.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 Az elmúlt hét bõvelkedett világnapokban, bár tulajdonképpen ez majdnem minden hétrõl
elmondható, hiszen szinte már
mindennek (legyen az tárgy,
élõlény vagy akár szemléletmód) van nemzetközileg jegyzett napja. Egy részük tényleg
komoly és fontos dolog, a többi
meg sokszor totális idiótaságnak tûnik. Mert minek például a
fokhagymának világnap? Vagy
nem is olyan elvetemült gondolat megemlékezni róla? Összefoglalónkból ez is kiderül.

VILÁGNAPOK BÛVÖLETÉBEN

elsõ írásos említés óta már 774 év
telt el. Ennek ellenére más városokhoz képest nekünk nagyon kevés építészeti emlékünk maradt
meg az elmúlt századokból. Emiatt

is változott. A felújítás során új
színt kapott a homlokzat, nyílászárókat cseréltek és helyreállították
az épületdíszeket is. A rekonstrukciónál az is fontos szempont volt,

különösen fontos, hogy a meglévõ
értékeinket megõrizzük, legyen
szó mûemléki épületekrõl, vagy
helyi védelem alatt állókról.
A belváros védett és egyúttal
ikonikus épületének számít például a törvényszék, vagyis a régi
vármegyeháza, mely 1730–32 között épült, a Göcseji Múzeum, ami
1890-ben épült és eredetileg Takarékpénztár volt, de a Mária Magdolna-plébániatemplom, valamint
a Kvártélyház is. A múzeum felújítása jelenleg folyamatban van, a
bíróság épülete már korábban
megszépült. A Modern Városok
Program keretében zajló városrehabilitáció során pedig több értékes építmény újult meg az elmúlt
években.
2020 elejére befejezõdött a
Kvártélyház és a levéltár épületének felújítása. Az eredetileg katonák, majd megyei tisztségviselõk
szálláshelyeként funkcionáló ház
1765-ben épült. Az idõk folyamán
többször is bõvítették, és szerepe

hogy valami pluszt adjanak a helyhez, így az amúgy is hangulatos
belsõ udvarra egy változó színû
fényelemekbõl álló világítás került.
Szintén megszépült a Mária
Magdolna Plébánia épülete, majd
néhány hónapja a nagytemplom
épületén is befejezõdtek a felújítási munkák. Ha elkészül a Göcseji
Múzeum épülete is, akkor a Deák
tér és a Piac tér környékén, valamint a Széchenyi téren szinte már
mindenütt a korszerûen felújított,
ám régi pompájukban tündöklõ
épületek várják a városlakókat és
a turistákat. A polgármester azt is
elárulta, hogy a piac melletti egykori Mérlegházat is szeretnék
helyreállítani. Még ebben az önkormányzati ciklusban megújul továbbá a volt KISZÖV-székház, az
1858-ban épült Korona Szálló
épülete, az 1900-ban épült volt

tiszti klub épülete és a Kazinczy
tér 1. szám alatti, 1787-es régi városháza épülete is.
Kicsit kilépve a szûken vett belvárosból: nyáron elkezdõdik a református templom tetõszerkezetének és tornyának felújítása, be-

– pP –

FÓKUSZBAN
AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
Április 18-a már hosszú évtizedek óta a mûemléki világnap. Az
ICOMOS (International Council on
Monuments and Sites, vagyis az
UNESCO nemzetközi mûemlékvédelmi szervezete) 1983-ban határozta el, hogy minden esztendõben ezen a napon hívja fel a figyelmet a mûemlékvédelem fontosságára. Mondván: a Föld valamennyi
természeti és kulturális kincse az
emberiség
közös
öröksége,
amelynek megõrzése és védelme
közös feladat. A kezdeményezéshez évrõl évre több ország csatlakozott, így mára már tényleg világméretû eseménnyé nõtte ki magát
ez a nap. A járvány elõtti években
ilyenkor rendszeresen szervezõdtek különféle elõadások, épületbejárások, városi séták. Itt Zalaegerszegen is mindig többféle programmal emlékeztek meg a kulturális intézmények egy-egy fontos
épületrõl.
Idén – a tavalyihoz hasonlóan –
a veszélyhelyzet miatt csak képzeletbeli sétákra, virtuális kirándulásokra volt lehetõség. Meg esetleg
arra, hogy utánajárjunk annak,
hogy mik is a város legfontosabb
épületei, és vajon milyen állapotban vannak? Balaicz Zoltán polgármester a mûemléki világnap
kapcsán érdeklõdésünkre elmondta: bár Zalaegerszeg nagy történelmi múltra tekint vissza, az 1247-es

fejezõdik a zárda épületének bõvítése, ezenkívül tervben van az olai
templom és a csácsi városrész
egykori kastélyépületének megújítása is. Szintén felújításra vár
Keresztury Dezsõ volt jánkahegyi
háza. A rekonstrukciót követõen
pedig szeretnének olyan funkciót
adni a költõ, akadémikus néhai
szõlõhegyi hajlékának, hogy az
élõvé váljon, látogatható legyen.

FOKHAGYMÁT
VÁMPÍROK ÉS
BOSZORKÁNYOK ELLEN
Elsõre talán furcsának tûnik,
hogy a fokhagymának is van világnapja (április 19.).
(Folytatás az 5. oldalon.)

 A mûszaki vizsga halasztható, de nem ajánlják
(2. oldal)

 Felhasználóbarát felület és átláthatóság
(5. oldal)

 Bravúr: 4-1-re nyert a ZTE FC Felcsúton
(7. oldal)

Az akció 2021. május 15-ig tart!
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Közélet

A MÛSZAKIVIZSGAHALASZTHATÓ, DENEMAJÁNLJÁK A KIEMELKEDÕ MUNKÁÉRT
AZ ELEKTROMOS AUTÓK VIZSGÁZTATÁSÁRA IS KÉSZÜLNEK

 A járványügyi korlátozások feloldása után 60 napig elhalasztható a gépjármûvek mûszaki vizsgája. Hogy mennyire élnek a vezetõk ezzel a lehetõséggel, arra kérdeztünk rá a Magyar Autóklub
zalaegerszegi szerviz- és vizsgapontján.
– Bánfi Kati –
A Magyarországon 120 éve
mûködõ Magyar Autóklub feladatait sorolta Kiss Ambrus, a Nyugatdunántúli Regionális Szervezet elnöke. Köztük kiemelten a mûszaki
biztonsághoz való hozzájárulást.

– A legfontosabb teendõnk a
közlekedésbiztonság elõsegítése.
Ennek része a mûszaki vizsgáztatás biztosítása. Bár általában a
baleseteket vezetési hiba szokta
okozni, a váratlan meghibásodás
is kellemetlen lehet. A mûszaki
vizsgáztatást az Autóklub orszá-

gosan 43+1 állomáson végzi, ezek
közül 10, a mi régiónkban van, a
zalaegerszegi az Alsóerdei úton.
Januárban 50 százalékos, februárban 60 százalékos, márciusban 80 százalékos volt a kapacitás
a halasztások miatt.
– Sok autós élt a halasztási le-

hetõséggel. Jön a jó idõ, több lesz
a közlekedõ, lejárnak az engedmények és könnyen meglephetnek minket a vizsgáztatók – tette
hozzá Mátyás István, a zalaegerszegi szerviz- és vizsgapont vezetõje. – Várhatóan torlódás lesz, a
kollégáknak pedig hosszított mû-

MEGKEZDTE TANÚSÁGTÉTELÉT
ÚJ KERESZTET ÁLLÍTOTTAK A RÉGI HELYETT BAZITÁN
 Megáldották az új keresztet a bazitai Avilai Szent Teréz-templom kertjében, amely a régi, több mint százéves feszületet váltotta fel egy példaértékû kezdeményezés során.
– AL –
A régi kereszt Varju András fõrestaurátor és Horvát Imre farestaurátor által végzett állapotfelmérése során kiderült, hogy nem lehet
felújítani, így új kereszt felállítására tettek javaslatot. A régivel azonos méretû tölgyfa keresztet

Domján Lajos és Kovács Ferenc
asztalosok munkálták meg a LÉSZ
Kft. mûhelyében. Szabó László lakatos készítette bádoglemezt, ami
a csapadéktól óvja. A kezdeményezõk szerettek volna megõrizni
valamit a régibõl, ezért Szûz Mária
és Jézus szobra valamint az
„INRI” felirat is felkerült az újra.
Restaurálásukat Varju András végezte. A régi feszületet a Göcseji
Múzeum fogadta be, megõrizve az
utókornak.
Az április 18-ai rendezvényen
Szilasi Gábor, a városrész önkor-

szak. Ezek elkerülése miatt javasolnánk, hogy ne várják ki az utolsó pillanatot, hanem most, kényelmesebb körülmények között vizsgáltassák át a gépjármûveket. A
felelõsségteljes magatartás is ez
lenne, de sokan kihasználják a halasztási lehetõséget. Pedig a vizsgapont is és az okmányiroda is képes ellátni a feladatokat, a szervizoldal is rendben mûködik. Nem véletlenül van meghatározott idõközökhöz kötve a mûszaki vizsgáztatás. A jármûvek kopnak, rejtett hibák léphetnek fel, akár balesetveszélyes is lehet a jármû, amivel
tudtán kívül közlekedik a vezetõ.
Ugyanezért fontosak az idõszakosan javasolt szervizelések is. Ezek
betartásával a költségek is kisebbek lehetnek, vagy legalábbis eloszlanak. Azt is hozzá kell tenni,
hogy régen a mûszaki vizsgáknak
nagyobb tekintélye volt, 30–40 évvel ezelõtt jobban felkészített gépjármûveket hoztak hozzánk. És az
is igaz, hogy akkoriban az autóra
kellett várni, az alkatrész nem volt
gond, ma sok az autó és egyre
drágább az alkatrész. Más típusú
autókkal járnak manapság, az
életmód rohanóbb, kevesebb ideig
tudják nélkülözni az autót. A jármûvek, mint más tartós fogyasztási cikkek, élettartama rövidebb lett,
miközben a forgalomban lévõ gépjármûvek átlagéletkora (több mint
15 év). A normál mûszaki állapotra
tehát érdemes költeni.
Kiss Ambrus még hozzátette,
2022 májusáig minden szerviz- és
vizsgaponton fel kell készülni az
elektromos autók vizsgáztatására
is, jelenleg erre Gyõrben és Nagykanizsán van lehetõség. Elmondta
még, a mûszaki vizsgák kedvezményes biztosítása mellett közlekedésbiztonsági akciókban vesz
részt az Autóklub.

ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT A BÖLCSÕDÉK NAPJÁN

Hátsó sor: Hutnik Eszter, Velkey Péter, Balaicz Zoltán, Prenner Zsuzsanna
Elsõ sor: Nagyné Draskovics Bernadett, Hojcska-Sabján Beáta, Kovács Anita Alojzia,
Tóthné Gróf Andrea, Szekeresné Juhász Edit és Csóka Krisztina

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Zalaegerszegi Egyesített
Bölcsõdéknek négy intézmény a
tagja, amelyek összesen 396 férõhelyet biztosítanak. Ez a városban élõ 1691 0–3 éves korú gyermek tekintetében 23 százalékos
férõhely-ellátottságot jelent. Ez
országosan 18 százalék.
Adatbeli különbségek mutatják, hogy Zalaegerszeg önkormányzata fontosnak tartja a bölcsõdei ellátást, melynek keretében 115 fõt foglalkoztat. A négy
intézmény infrastrukturális fejlesztésérõl sem feledkezik meg.
A Napsugár és a Cseperedõ Bölcsõdékben már megtörtént az
intézmények energetikai korszerûsítése a TOP-programból fi-

nanszírozva. A Tipegõ és az Ûrhajós Bölcsõdék felújítása az
ELENA uniós programból valósulhat meg, várhatóan a ciklus
végére.
Az év szakmai díját Tóthné
Gróf Andrea, az Ûrhajós Bölcsõde vezetõje érdemelte ki. Az év
ügyviteli dolgozója címet Csóka
Krisztina, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék titkára kapta. Az
intézmények dolgozóinak szavazatai alapján Szekeresné Juhász
Edit kisgyermeknevelõ (Cseperedõ Bölcsõde), Kovács Anita
Alojzia kisgyermeknevelõ (Napsugár Bölcsõde), Hojcska-Sabján
Beáta kisgyermeknevelõ (Ûrhajós Bölcsõde), valamint Nagyné
Draskovics Bernadett konyhai
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– Egy fûtési szezon kéménytüzektõl sem mentes.
– Sajnos azt kell mondanom,
hogy a szén-monoxid mellett a kéménytüzek okozzák a másik legnagyobb problémát. Az idei fûtési
szezonban 912 kéménytûz volt a
megyében, amely miatt 845 otthonban keletkezett kisebb-nagyobb kár. Az esetek 9,2 százalékában (84) a tûz továbbterjedt az
épületek más szerkezeteire is. A
kéménytüzek is megelõzhetõek,
egyrészt a megfelelõ tüzelõanyag
használatával, továbbá a változatlanul ingyenes lakossági kéményseprés igénybevételével.

mányzati képviselõje mondott köszöntõt elsõként. Hangsúlyozta,
hogy Zalaegerszeg önkormányzata kiemelten kezeli az épített örökség védelmét, melynek révén számos egyházi épület újulhatott meg
már a városban. Az új kereszt léte(Folytatás az 1. oldalról.)
sítésére is igent mondott, ami
– Hogyan elõzhetõk meg a
Balaicz Zoltán polgármester támo- tragédiák?
– Három egyszerû módszerrel.
A nyílt égésterû fûtõeszközök és
vízmelegítõk számára biztosítani
kell a levegõ-utánpótlást! Nem
elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy résszellõzõt kell beszereltetni az ablakba, amit tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni.
A fûtõeszközöket, vízmelegítõket
évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenõriztetni. Alapvetõ,
hogy legyen egy megfelelõ minõségû szén-monoxid-érzékelõ, ami
jelez, ha veszélyes mennyiségû
szén-monoxid keletkezik a lakásban. A közelmúltban is életet mentett.
– Hol történt az eset?
gatásával a Bazitai Településrészi
Önkormányzat 500 ezer forintos
hozzájárulásából valósult meg. Kivitelezését Fazekas Györgyi, a
mûszaki osztály városüzemeltetési szakreferense koordinálta.
A korábban kihelyezett új keresztre áldást kért János atya, az
áldás szertartását pedig Stróber
László esperes, apátplébános végezte. A hívõk körében megrendezett ünnepségen verset mondott
Kerkai Georgina és Kovács Villõ, a
zenei kíséretet Verõ Réka fuvolán,
és Verõ Teréz gitáron adta.

A FÛTÉSI SZEZON SZOMORÚ STATISZTIKÁJA
– Egy megyeszékhelyi lakásban, ahová április 20-án, kedden
este vonultak ki a zalaegerszegi
hivatásos tûzoltók. A kiérkezés
után méréseket végeztek, és két
helyiség kivételével – még nyitott
ablaknál is – ki tudták mutatni a
mérgezõ gáz jelenlétét. A lakásban nyílt égésterû gázkészüléket
üzemeltetnek. Ahhoz, hogy a lakásban tartózkodó idõs házaspárt
ne érje baj, nem csak az érzékelõ,
hanem a figyelmes szomszéd is
hozzájárult, ugyanis amellett, hogy
õ figyelmeztette az ott élõket a veszélyre, a 112-es segélyhívószámon idõben jelezte a problémát a
tûzoltóknak. Az idõs pár ugyanis
vélhetõleg valamilyen oknál fogva
nem hallotta, vagy nem tudta,
hogy náluk jelez a készülék.

dolgozó (Tipegõ Bölcsõde) munkáját ismerték el díjjal.
Az idõsek megbecsülése mellett legalább annyira fontos a legkisebbekre való szeretetteljes
odafigyelés, hiszen õk lesznek
azok, akik majd tovább mûködtetik a várost, és tovább viszik azokat az értékeket és hagyományokat, amiket szüleik, nagyszüleik
teremtettek, hangsúlyozta végül
a polgármester.
Az ünnepségen részt vett
Velkey Péter, a polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályának vezetõje, Hutnik Eszter intézményfenntartó szakreferens, és
Prenner Zsuzsanna, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék vezetõje.
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SZEMLÉLETFORMÁLÁSI PÁLYÁZAT
 A tavalyi évben tervezte meg projektjét és
pályázott sikerrel a Zalavíz Zrt. egy, a KEHOP
keretében kiírt, vízközmû-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálásra. Az elnyert több
mint 47 millió Ft támogatásból számos rendezvényt, üzemlátogatásokat, szakköröket terveztek, különösen a fiatal korosztály számára.
A projektrõl Nagy Dávid projektmérnököt kérdeztük.

Az online térben van aktivitás, a https://
www.zalaviz.hu/index.php/szemleletformalas oldalunkat bárki felkeresheti. Itt egyrészt meg lehet
nézni a „Zöldre váltunk” címû filmet, amely a szolgáltatásaink jellemzõ területeit mutatja be, tíz témakörben:
1. A víz útja a víz körforgása
2. Víztisztítás
3. A víz utaztatása
4. Ivóvízvizsgálatok
5. Közmûves ivóvízellátás számokban
6. Energiahatékonyság
7. Távleolvasás
8. Szennyvízelvezetés és -tisztítás
9. Csapadékvíz-gazdálkodás
10. Környezetvédelem, környezettudatosság
Ugyancsak ezen a felületen lehet kitölteni egy
kérdõívet, amellyel nyereményjátékunkon lehet
részt venni. A résztvevõk között havonta sorsolunk
ki 3 db ivókulacsot, és a kampány végén gazdára
talál egy tablet is.
A Zalavíz Zrt. Facebook-oldalán zajlik az egyik
szemléletformáló kampányunk, amelynek keretében a szennyvízcsatorna helyes használatáról
igyekszünk közérthetõ információkat adni.

– Több, személyes találkozással, interaktivitással járó eseményt terveztünk, amelyeket a járvány
miatt kénytelenek voltunk késõbbre halasztani. Az
üzemlátogatások során fõként a falvakban élõ diákoknak szeretnénk majd megmutatni a legnagyobb víztisztítónkat, a vizes szakköröket is az iskolaidõre terveztük. Meghirdettünk egy tanulmányi
versenyt is, de az online oktatás miatt nem sikerült
aktivizálni a megcélzott korosztályt. El
kellett halasztanunk
minden olyan rendezvényt, amelyen
terveztük a szemléletformálást, ilyenek
lettek volna a nagyobb látogatottságú
fesztiválok, konferenciák.

 Megállítja a járókelõket a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium elkészült torna- és vívócsarnoka. A Zárda utca felõl
újonnan létesített kerítéssel
együtt jól illeszkedik a Notre
Dame Nõi Kanonok- és
Tanítórend fenntartásában lévõ
intézmény 1929-ben emelt épületéhez. A klasszikus és a modern stílus finom harmóniát alodatette magát. Nagy szerencsénk
kot egymással.
volt az idõjárással, hiszen két téli
idõszak is beleesett a kivitelezésé– Antal Lívia –
be. Mivel két épületrõl volt szó, a
feladatot két részre osztottuk és kü– Ez csakugyan egy reprezen- lön kezeltük. Az új épületegyüttes
tatív épületegyüttes, amely az el- több, szerkezetileg is jól elkülönítmúlt évek top három projektjének hetõ egységbõl áll. Ezek közül a
egyike – támasztja alá Varga legmeghatározóbb a több mint
Ignác, a kivitelezést egyik konzor- 1100 négyzetméteres küzdõteret
ciumi tagként végzõ Szabadics és a 440 fõs lelátót magában foglaÉpítõipari Zrt. magasépítési üzlet- ló tornacsarnok épülete. Ezt öleli
ágának igazgatója. – Darabos Gé- körbe az L alakú kétszintes épületza építész-tervezõ, aki a Zalaeger- rész, amelyhez egy négyszintes
szegi Vívó Egylet elnöke is, renge- szárny is csatlakozik lépcsõvel és
teget tett azért, hogy minõségi lifttel, ami az akadálymentesítést
anyagok beépítésével valóban mi- szolgálja. A tanulói, tanári öltõzõk,
nõségi munka valósuljon meg. A a vizesblokkok és más kiszolgálómegrendelõ oldaláról kiemelném egységek a földszinten és az elsõ
Kósa Esztert, a Mindszenty-iskola emeleti szinten lettek elhelyezve.
gazdasági igazgatóját, valamint
A tornacsarnok fõ funkcionális
Soós Zoltán és Vámosi László mû- eleme a röplabdapálya méretû
szaki ellenõröket. Azt gondolom, küzdõtér, amely három részre váhogy õk négyen nem mindennapi lasztható el motorosan vezérelt
mûszaki feladatot láttak el a kivite- függönyökkel. Padozata, ahogy a
lezés magas szintû irányításával.
Nagy érdemük van abban, hogy
már a külsõ nézet, a téglakerítés, a
tornacsarnok homlokzatának impozáns látványa megállítja az embereket. Mindezt igazi csapatmunka eredményeként tudhatjuk be.
– Nézzük az elejétõl a projektet!
– A 2,4 milliárd forintba kerülõ
kivitelezést cégünk, a Szabadics
Építõipari Zrt. valamint a B&G Építõ és Üzemeltetõ Kft. konzorciumban végezte 50–50 százalékos
megosztásban. A munka 2019
augusztusában kezdõdött, amelyhez mindkét cég is maximálisan

Sajtóközlemény
A Zalaegerszegi Dózsa György Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
Tehetséges gyerekek ösztönzése és fejlesztése
egy fejlettebb határon átnyúló térségért címû projektjérõl
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ tájékoztatja a tisztelt olvasókat a „GiftedHUHR” „Tehetséges gyerekek ösztönzése és fejlesztése egy fejlettebb határon átnyúló térségért” címû,
HUHR/1901/4.1.2/0072 azonosító számú projekt keretében megvalósuló tehetséggondozás
programjáról, melyet magyar részrõl a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola nyert el. Fenti projekt az Interreg V-A Magyarország–Horvátország
Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében került jóváhagyásra. A projekt 2020 júniusában kezdõdött, és a megvalósítási idõszak alatt számos tevékenység valósul meg azzal
a céllal, hogy a határon átnyúló térségek általános iskoláiban a tehetséges tanulókkal való
munkához egy rendszert teremtsünk, továbbá a határ menti térségek általános iskoláiban lévõ tehetséges tanulók potenciálját fejlesszük preferenciáikkal, képességeikkel és érdeklõdési
körükkel összhangban. Sajátos ismereteket és készségeket ad a tanárok és a szakmai asszisztensek számára a tehetséges tanulókkal történõ munka során az oktatás és programok
fejlesztése révén különbözõ területeken. A program célja az innováció és a motiváció ösztönzése, a tehetséges tanulók szellemi fejlesztése a kreativitással együtt, a szisztematikus munka kialakítása, valamint az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása a modern technológiai és didaktikai oktatási anyagok felhasználásával. A projekt tevékenységei KoprivnicaKri evci megyei területeken és Magyarországon Zala megyében (Zalaegerszeg) valósulnak
meg. A projekt teljes költségvetése 178.728,71 EUR, amelybõl az EU a költségvetés 85%-át
társfinanszírozza.
A projektrõl bõvebb információt a https://kk.gov.hu/zalaegerszeg oldalon olvashatnak.
A tartalom kizárólag a Zalaegerszegi Tankerületi Központ felelõsségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetõk olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A
CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.

IMPOZÁNS ÉPÜLET SZÜLETETT
ELKÉSZÜLT A MINDSZENTY-ISKOLA ÚJ TORNA- ÉS VÍVÓCSARNOKA

vívóteremé is, egy kombinált sportpadlórendszerbõl áll össze, amely
magas minõsége mellett nagy teherbíró képességgel is rendelkezik. Az épület lapos tetõzetébe épí-

tett felülvilágítók a fényt engedik
be. A tornacsarnok legegyedibb tulajdonságát a Fundermax homlokzati burkolat adja, a hatalmas ablakokban megjelenõ képek a külön-

féle sportágakról, továbbá a klinker
téglaburkolat, melyek beépítése
legalább annyira munkaigényes
volt, mint a belsõ szakipari munkák. De megérte, ahogy már említettem, valóban megkapó a tornacsarnok homlokzatának látványa.
Érdekes és jó kitalált mûszaki
megoldás az a nyaktag és zárt híd
is, amely az iskola épületét köti
össze a tornacsarnokkal. A diákok
ezen keresztül, illetve az udvari
bejárat felõl közelíthetik meg a tornacsarnokot, míg a vendégek a
Zárda utcai fõbejárat felõl.
– Mi mondható el a vívócsarnokról?
– A vívóterem fõbejárata szintén a Zárda utcat felõl található, de
a tornacsarnok felõl is be lehet jutni egy kisebb nyaktagon át. A szélfogóból az elõtérbe vezet az út. Innen nyílik a vívóterem, a férfi-nõi
és mozgáskorlátozott vizesblokkok, az öltõzõk, a szertárak és az

iroda. A vívóteremre is ugyanaz
mondható el, mint a tornacsarnokra, hogy kivitelezése magas igényszintû, kiváló minõségû anyagok
felhasználásával valósult meg. Az
épületek gépészete is a legmodernebb technológiákat tartalmazza.
Mindezt úgy, ahogy a Darabos Géza által vezetett AOD Építész és
Grafikus Iroda Kft. munkatársai eltervezték. Az idén 25 éves Zalaegerszegi Vívó Egylet már birtokba
is vette új csarnokát, amely nemzetközi versenyek megtartására is
alkalmas.
Említést érdemel még a környezet rendbetétele. A Zárda utcában a kerítés elõtt 28 férõhelyes
parkolót alakítottunk ki, amit már
nagyon vártak a zalaegerszegiek.
Ezenkívül egy-egy belsõ parkolót
is létesítettünk a tornacsarnok két
sarkában. Az épületegyüttes nyugati oldalán aszfaltozott kosárlabdapályát és belsõ utat építettünk,
illetve itt is parkosítottunk. Azt gondolom, hogy ár-érték arányban is
egy reprezentatív sportkomplexum
jött létre a Mindszenty-iskolában,
ami ideális feltéteket biztosít a tornaórákhoz, a különféle sportokhoz
és nemkülönben a magas szintû
vívásoktatáshoz. Az új épületegyüttes mûszaki átadása tavaly
decemberben történt meg.
– De még egy feladat, a piac
bejezése még hátravan Zalaegerszegen.
– Februárban tartották meg a
718 millió forintos beruházásban
épülõ helyi termelõi és kézmûves
piac bokrétaünnepét. Kivitelezését
a Nivódom Kft.-vel végezzük konzorciumban. A nettó 900 négyzetméter alapterületû, kétszintes épületben már a belsõ szakipari munkáknál tartunk. Homlokzata 80–90
százalékos készültségen áll. Különlegességét a hatalmas gótikus
boltívek adják, amelyek látványa
minden bizonnyal megállásra
készteti majd a piacra látogatókat
és az arra járókat.
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MÛEMLÉKEK, FOKHAGYMA, FÖLD NAPJA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ám ha belegondolunk, hogy
rengeteg ország gasztronómiájának alapvetõ eleme, és sok nép
hiedelemvilágának szerves része
ez a növény, annyira mégsem
meglepõ, hogy évrõl évre megemlékeznek róla.
Kezdhetnénk azzal, hogy már a
rómaiak is..., hiszen a katonák erõt
és bátorságot merítettek a fokhagymából. Azonban célszerû
még korábbra visszamenni az idõben: már az ókori Egyiptomban is
alapvetõ élelmiszer volt, sõt teljesítményfokozóként tartották számon.
Azt talán mindenki tudja, hogy
a fokhagymát régen rendszeresen bevetették a vámpírok és
más gonosz erõk ellen, köszönhetõen jellegzetes illatának, melyet nem viselnek valami jól a démoni lények. Persze szûkebb környezetünk néphagyományaiban
is megjelenik a fûszernövény
szerteágazó használata. Elég
csak fellapozni Gönczi Ferenc
néprajzkutató Göcsej címû kötetét. A „foghagymát” gyógyászati
célra, étkezésre és rontás ellen
egyaránt használták a göcseji és
hetési falvak lakói. Például, hogy
a csecsemõ a kellõ idõ elteltével
elszokjon az anyatejtõl, mézzel
vagy fokhagymával kenték be az
anya mellét. De hideglelés ellen,
gyomorbántalmakra és különféle

ízesítésre használjuk. (Van, aki
szerint a mostani járványban és
kiütésekre (sömörre) is rendsze- ján volt célszerû ültetni, mert ak- maszkviselésben az a legjobb,
resen alkalmazták belsõleg, vagy kor lesz „szép, öreg gerezdû” a hogy bátran lehet enni reggelire
borogatásra; legtöbbször édes hagyma. Az ezzel megkent élõ- fokhagymás pirítóst...)

VILÁGNAPOK BÛVÖLETÉBEN

ZÖLD SZÍNNEL
A FÖLD JÖVÕJÉÉRT

Szecessziós tintatartó.

tejben megfõzve a gerezdeket.
Gyakran akasztottak az újszülöttek nyakába is fokhagymát, hogy
ne lehessen õket megigézni.
Szintén szokás volt a karácsonyt
megelõzõ böjti napon fokhagymát
enni: a család minden tagja kapott egy gerezdet, hogy erõsek és
egészségesek maradjanak a következõ évben is. A hiedelem
szerint fokhagymát Benedek nap-

lényhez pedig boszorkányok nem
férhetnek.
Tény, hogy a fokhagymának
erõs antioxidáns, antibakteriális
hatása van, használják megfázás
és köhögés csillapítására. Valamint jótékonyan hat a szív- és érrendszerre is. Mindezek ellenére,
ha betegnek érezzük magunkat,
inkább keressük fel az orvosunkat,
és a fokhagymát leginkább étel-

Az épített környezet védelmével szinte egyenrangú a természeti értékek óvása is. Sõt, napjainkban erre nem lehet elégszer
felhívni a figyelmet. A Föld napját
elõször 1970 márciusában rendezték meg az USA-ban, majd
április 22-én létrejött az Earth Day
Network (vagyis a Föld Napja Hálózat). Ebbõl nõtte ki magát az
ENSZ által is elfogadott hivatalos
nemzetközi világnap. Magyarország elõször 1990-ben csatlakozott a környezetvédelmi eseményhez. Általában számos
programot szerveznek ezen a napon: túrákat, faültetéseket, konferenciákat, takarítási akciókat, kerékpáros felvonulásokat, de különféle vetélkedõket is. Sok helyen ingyenesen lehet használni a
tömegközlekedést, hogy ezzel is
csökkentsék – legalább egy napra – az autós forgalmat. Idén a
pandémia miatt kevés a lehetõség az ünneplésre, maximum
egyéni kirándulásokat, önkéntes
szemétszedõ akciókat szervez-

FELHASZNÁLÓBARÁT FELÜLET ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG
AZ APP-FEJLESZTÉS KULISSZATITKAIRÓL

 Manapság már teljesen természetes, hogy okos eszközeinket
különféle applikációkkal turbózzuk fel, melyek aztán segítenek
minket a hétköznapi élet számos területén, de akár egészségi állapotunkat is figyelemmel kísérhetjük velük. Az appok kulisszatitkairól azonban a laikusok keveset tudnak, hiszen ritkán kerül
szóba a fejlesztés és az üzemeltetés.
– pP –

a lehetõ legegyszerûbb legyen. Figyelve arra, hogy a mobiltelefonokon jellemzõen nincs billentyûzet,
így az ikonokat és a beviteli mezõket úgy kell kialakítani, hogy az
érintõképernyõn is megfelelõ méretû legyen; mind az olvasható-

Török László informatikussal, a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár rendszergazdájával az
appok világába tettünk egy rövid
kirándulást. Annál is inkább, mert
a könyvtári katalógusok is elérhetõk már telefonos applikáció révén. Az informatikust többek között arról kérdeztük, melyek a legnépszerûbb alkalmazások, és a
fejlesztõknek mire kell leginkább
figyelni a munka során?
– Az eszközök folyamatos fejlõdésével a korábbi, egyszerûbb
mobil eszközökre készült alkalma-

nézve, a személyi számítógépekhez képest az okos eszközök más
erõforrások, ezért egészen más
fejlesztési koncepciót is kívánnak
– fogalmazott Török László.
Megtudtuk: a mobil eszközöknek kisebb a processzorteljesítménye, kevesebb a memóriája és
alacsonyabb az akkumulátorkapacitása a számítógépekhez képest,
és ezek mind fontos tényezõk a
fejlesztés szempontjából. Egy rosszul megirt app ugyanis nem csak
a saját mûködését akadályozza,
vagy teszi lehetetlenné, hanem a
mobil eszközön futó többi programét is, sõt egy telefonnál az elsõd-

zások (úgynevezett appok) ma
már egyre többet tudnak, és a felhasználók is egyre több funkciót
várnak el tõlük. A fejlesztõi oldalról

ság, mind pedig az érintéssel történõ vezérlés szempontjából. A
nagyobb teljesítményû eszközök
lehetõvé teszik a hangfelismerést
is, így a gépeléssel sem kell már
feltétlenül bajlódnunk. A kameránk
segítségével pedig a QR-kódokat
is beolvashatjuk, amelyek mentesíthetnek az appok letöltõoldalának keresgélésétõl, vagy a weboldalak címének beírásától.
Mik a legnépszerûbb alkalmazások egy átlagos felhasználó
esetében? – merül fel a kérdés. Az
informatikus szerint jellemzõen a
számítógépes weboldalak, vagy
programok érintõképernyõre optimalizált verziói, (mint például a Facebook, Instagram), és természetesen az üzenetküldõ programok,
mint a Facebook, Messenger, a
WhatsApp, a Telegram, melyek
mára teljesen kiszorították a korábbi sms/mms funkciókat. A kommunikáció terén tehát itt történt
egy komoly változás.
leges – vagyis magát a telefon –
– Hogy a telefonokon miképp jefunkciót is.
lennek meg a számítógépes
– Fejlesztõi szempontból az is weboldalak okos eszközre optimalifontos, hogy a felhasználói felület zált verziói, jó példa a könyvtári ka-

Török László

talógus. A Deák Ferenc Könyvtár
mobil appja is a böngészõbõl használható katalógus funkcióit vette át.
Az app elérhetõ a Google Storeból
(egyelõre csak Androidos verzió
van), TextLibApp néven. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a
használati statisztikából az látszott,
hogy egyre nõ a lekérdezések és a
katalóguskeresések száma. Az
applikáció célja, hogy a „mobilos”
verzió átláthatóbb és egyszerûbben
kezelhetõ legyen, mint adott esetben a böngészõ, ahol nagyon sok a
szöveges információ. Ezek a kisebb
kijelzõn amúgy is nehezen férnének
el. Az app telepítése után az olvasóknak lehetõségük van az olvasójeggyel bejelentkezni, keresni, böngészni, dokumentumokat foglalni.
De a könyvtár újdonságai is elérhetõek egy érintéssel.
Vajon honnan inspirálódnak
maguk a fejlesztõk és mennyire
nehéz vagy könnyû lépést tartani a
gyorsan változó digitális világgal?
– tettük fel a kérdést a szakembernek. Török László azt mondta,
hogy õt, mint „kisfejlesztõt” mindig
valamiféle hiányérzet motiválja.
– Mindig azért csináltam valamit,
mert nem találtam rá megfelelõ
programot. Szóval itt a motiváció,
ha nem elsõdlegesen üzleti jellegû,
akkor leginkább személyes: „ilyen
program/alkalmazás még nem volt,
ezért írtam egyet!” Egyébként azt
tapasztalom, hogy a cégek, vállalkozások is szeretik ezt a mentalitást. Az informatika szerencsés
helyzetben van, gyakorlatilag a '90-es
évek közepe óta – mióta van internet – nem számít, hogy az ember
hol van fizikailag. Magyar fejlesztõ
is dolgozhat külföldre itthonról, vagy
bárkinek bárhonnan a világból.
Ezért itt nem értelmezhetõ a földrajzi kötöttség. Az információáramlás
több mint harminc éve biztosított a
legfontosabb szakmai kérdések, és
így az inspirálódás esetében is.
Amióta pedig az Európi Unió tagjai
vagyunk, az egyedi fejlesztõeszközök beszerzése is egyszerû, pedig
korábban nagy kihívás volt.

hetünk
saját
magunknak.
Jónéhány intézmény pedig az
online lehetõségeket kihasználva
hívja fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

szes, 1910-es évekbõl származó
szecessziós tintatartót mutattak
be. A harmadik napon pedig a zöld
„tárgy” nem volt más, mint maga a
Göcseji Falumúzeum. Ami nem-

Egy
nemzetközi
program
keretin belül például a kulturális intézmények három napon át, saját
közösségi oldalukra posztolnak
gyûjteményükbõl tárgyakat, melyek egytõl egyig zöld színûek. Ezzel is kiállva a klímavédelem és a
természet értékei, szépségei mellett. Hiszen köztudott, hogy a zöld
szín a természet színe, ami egyrészt nyugtatóan hat, üdeségével
azonban inspirálja is a szellemet.
A programhoz csatlakozott a
Göcseji Múzeum is, akik Szényi
Krisztina kommunikációs munkatárs jóvoltából a zöld szín kultúrtörténetével és lélektani hatásával,
majd három zöld tárggyal ismertették meg az intézmény Facebookoldalának olvasóit. Elsõként egy
római kori bronzkolomp került terítékre, melynek jellegzetes zöld
színét a bronz korróziója adja.
Másnap egy visszafogottan dí-

csak zöldterület, hanem a hagyományos életvitel reprezentálásával, épp a hulladékmentes életmódra és az újrahasznosítás
szükségességére tanít.

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK • KÉPGALÉRIÁK
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Városháza
ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZIORVOSI

HATÁROZATLAN IDÕRE A MÛSZAKI OSZTÁLYRA

KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

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

BERUHÁZÁSI SZAKREFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– mûszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség.

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

ELÕNYT JELENT:
– építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
– a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
– beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.

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 fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak való megfelelés,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• magyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

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

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
– önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolításban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása;
– a Magasépítési Csoport feladatkörébe utalt beruházási, városfejlesztési, meglévõ intézményi épületfelújítási és -fenntartási feladatok ellátása;
– a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés-elõkészítések, valamint testületi és vezetõi
döntések végrehajtása.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– a 45/2021. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.
A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címzetes fõjegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.
A pályázatot elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl a
92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

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 esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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.

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás 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:

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS – 2021

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

Cím:
Zalaegerszeg

Megnevezés

Széchenyi tér 3–5.
épület
II. emelet

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

Alapterület

összesen
160,36 m2

Induló bruttó
bérleti díj/hó

Pályázati
biztosíték

Megjegyzés

447.232 Ft

447.232 Ft

riasztórendszerrel
ellátva

FELVÉTELT HIRDET
a 2018. augusztus 31. után született kisgyermekek számára.
A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe azon szülõk gyermeke vehetõ fel és gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerû tartózkodási helye Zalaegerszeg közigazgatási
területén van.

A pályázati ajánlatokat „Széchenyi tér 3–5.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
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 kötelezettség vállalásáról.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani, a tevékenységi 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 szervezetek részérõl csatolandó átláthatósági nyilatkozatok mintái a pályázati felhívás 2/a-b. mellékletében 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.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék a 2021/2022 nevelési évre

A bölcsõde a férõhelyszáma legfeljebb 20%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási területén 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 gyermek 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 nevelési év végéig a bölcsõde biztosítja.
A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjéhez kell benyújtani személyesen (Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2021. május 3. és május 7. között 8–17 óráig, a Cseperedõbölcsõde 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
Napsugár-bölcsõde
Tipegõ-bölcsõde
Ûrhajós-bölcsõde

Zalaegerszeg,
Zalaegerszeg,
Zalaegerszeg,
Zalaegerszeg,

Petõfi u. 21–25.
Napsugár u. 32.
Kis utca 10.
Ûrhajós u. 2.

30/870-6225
30/870-6227
30/870-6221
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
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MARAD AZ NB II
ÖRÜLNEK A BAJNOKI CÍMNEK A RÖPLABDÁSOK

 Egy fordulatos mérkõzést
nyert meg Jászberényben a
Zalakerámia ZTE férfi NB I-es
kosárlabdacsapata, ezzel bent
maradt az élvonalban. Ennél
több pozitívumot nagyon nem
lehet találni az idei szezonban.

BENT MARADT A ZALAKERÁMIA ZTE
EL LEHET KEZDENI AZ ÉPÍTKEZÉST

A zalai csapat az alapszakasz
során mindössze 6 mérkõzést sem járt. Maradjunk abban, a hanyert a 26-ból, esélye sem volt, zautazás reménye megkettõzte
hogy bekerüljön az elsõ 8-ba. Az teljesítõképességét.
alsóházban folytatták. A play outTérjünk vissza a csapathoz. A
nak mindössze annyi tétje volt, ZTE Ante Nazorral kezdte az
hogy a ZTE vagy a Jászberény idényt. Gyorsan kiderült, hogy idén
esik ki az élvonalból. A zalaiak nem lesz sikeres a csapattal a hornégy gõzelemmel vezettek riváli- vát edzõ. Jött a váltás, ideiglenesuk elõtt a play out rajtja elõtt. Az sen Heinrich Róbert lett a megbíalsóházi rájátszást remekül kezdte zott vezetõedzõ. Nem tudni, ki sóza zalai csapat, négy gyõzelemmel. ta rá a ZTE vezetésére az olasz
Három mérkõzésen Tyreek Duren Luca Bechit, nagy melléfogás volt.
nagyszerûen játszott, döntõ részt Nem tudott hatni a csapatra. Érezvállalt a zalaiak sikerébõl. Nem te is a vezetés, hogy baj lehet, rövéletlenül hajtott, küzdött az ame- vid úton felbontották az olasz szerrikai légiós. Kiderült, hogy már ré- zõdését. Ismét Heinrich Róbertet
gebben kérte szerzõdése felbon- nevezték ki, vele sikerült kiharcolni
 Parádés teljesítménnyel lett bajnok a ZTE RK NB II-es férfi röptását, családi okok miatt. Beteg a bentmaradást.
labdacsapata. A zalaiak veretlenül lettek gyõztesek az alapszakasz- édesapját mûtik, mindenképpen
A játékosokról szólva: az idei kiban, és a rájátszásban is oda-vissza verték ellenfeleiket. Parádés
ott akart lenni édesapja mellett, választás nem sikerült fényesen. A
teljesítményük elõtt mindenképpen le a kalappal. A sikerrõl Domoamit akceptált a klub vezetése. két felnõtt magyar játékos Szabó,
kos Lajos vezetõedzõt és Markó Gábor másodedzõt faggattuk.
Három ZTE-siker után elengedték Simon mellé a fiatalszabály életbe
a légióst, amikor már gyakorlatilag lépésével igazoltak játékosokat. A
– Várható volt, hogy a ZTE fiatalok magas szintre jutottak a bent maradt a ZTE. A három talál- Plézer, Polster, Bonifert hármasból
megnyerheti a bajnokságot?
sportágban. Segítségükkel bajnoki kozón extrán játszva 40 VAL felett leginkább Bonifert akarta megmuteljesített a légiós. Az elõtte lévõ tatni, hogy helye van az élvonalDomokos Lajos: – Tavaly, címet szerezhetett a csapat.
amikor félbeszakadt a bajnokság,
– Adódik a kérdés, az említett mérkõzéseken, ennek közelében ban. Plézer idény közben távozott,
a középmezõnyben tanyázott a tények bizonyítják, jó az utáncsapat. Az idei évre célként jelöl- pótlás-nevelés a ZTE-nél?
tük meg, hogy annál jobban szereM. G: – Nem rossz, a leány vopeljünk. A csapat nagyon összerá- nalunk jobban áll. A fiúknál vannak
zódott. Tudtak egymásért küzdeni „üres” korosztályok, amit követkea fiúk, ezen tényezõk eredmé- zetes munkával igyekszünk pótolnyezték a bajnoki címet.
ni. Jövõre szeretnénk elindítani
– A legnagyobb riválisuk, a szervezett bajnokságban az
TFSE elleni rangadóra, amely U–17-es korosztályt. Mellette cédöntött az aranyéremrõl, csere lunk, hogy évrõl évre a legtehetsénélkül léptek pályára, mégis gesebbek lehetõséget kapjanak a  A labdarúgó NB I 31. fordulójában a ZTE a táblázat második
helyén álló Puskás Akadémia ellen lépett pályára Felcsúton. A
megnyerték, ami mutatja a csa- felnõttcsapatnál.
pat mentális erejét is.
– Megnyerték a bajnokságot, ZTE FC a Budafok elleni sikerével kissé távolabb került a közvetMarkó Gábor – Nem így ter- már többször kijelentették, hogy len veszélyzónától, de a biztos bentmaradás eléréséhez még ponveztük, de voltak kisebb sérülé- az NB I-hez nem adottak a felté- tokat kell gyûjtenie. A felcsútiak a hétközi fordulóban éppen attól
sek, akadt, aki családi elfoglaltság, telek. Továbbra is kitartanak ál- a DVTK-tól szenvedtek egygólos vereséget, amely az egerszegiek
egyik fõ riválisa a kiesés elkerüléséért folytatott küzdelemben.
betegség miatt hiányzott. Így hoz- láspontjuk mellett?
ta a sors, amibõl szerencsére jól
D. L.: – Elhunyt elnökünk,
A Puskás a 10. percben KomáA 88. percben végleg eldõlt a
jöttünk ki. Az edzõk szeretik, ha Merth Attila dédelgetett álma volt,
van rotáció, most nem kellett ezen hogy egyszer ismét NB I-es csapat romi György bombagóljával szer- három pont sorsa. Ezúttal Tajti
gondolkoznunk, csak biztatnunk a legyen a ZTE. Az õ emléke elõtt is zett vezetést, de a vendéglátók remek labdával indította Futácsot,
hat játékost, akik oroszlánként tisztelegve az élvonalbeli szerep- nem sokáig örülhettek a megszer- a korábbi fehérvári támadó pedig
küzdöttek.
lés jogát kivívtuk. Teljesítenénk is zett elõnynek. A vendégek három higgadtan használta ki a lehetõsé– A bajnoki szezon során a akaratát, de a Magyar Röplabda perccel késõbb a felcsútiaktól köl- get, de ezzel még nem volt vége. A
rutinos játékosokat saját neve- Szövetség által támasztott NB I-es csönbe Egerszegre került Favorov zalaiak egyre jobb formába kerülõ
lésû fiatalok egészítették ki. Így szereplésnek nem tudunk megfe- találatával egyenlítettek. Az elsõ csatára a hosszabbításban is betatervezték?
lelni. A fiú vonalon nem tudnánk
D. L.: – Abszolút tervszerû volt. annyi utánpótláscsapatot indítani.
A ZTE RK mindig is támaszkodott A felnõtt játékoskeretet is meg kela saját nevelésû játékosokra. Az lene erõsíteni, amire nem lenne
anyagi lehetõségek miatt nagy be- anyagi forrás. A bajnoki címnek
vásárlást nem engedhettünk meg. nagyon örülünk, de jövõre is az
Az eredmény bizonyítja, hogy a NB II-re adjuk be a nevezést.

a több játéklehetõség reményében
Kaposvárra, ott sem váltotta meg
a világot. A PVSK-tól igazolt
Antóni szinte az egész szezon során sérült volt, nem tudtuk meg,
mire lenne igazán képes. A légiósokról szólva a már említett Duren
játszott hasznosan. Donaldsonnak
felvillanásai voltak, miként Vukónak is. A többi légiós teljesítménye
a felejthetõ kategóriába tartozik. A
két magyar játékos közül Szabó
tett sokat, hogy a ZTE továbbra is
bent maradjon az A csoportban,
mellette válogatott is lett.
A ZTE játékából hiányzott a
csapatjáték, sok volt az egyénieskedés. Mutatja a mérkõzésenkénti
kevés assziszt (gól)passz. A védekezés sem volt erõssége a csapatnak, rendkívül sok pontot kapott a
zalai gárda. Támadásban megfigyelhetõ volt, amíg az ellenfelek
lazábban védekeztek a dobások
viszonylag jó százalékkal célba értek, amint az ellenfelek szigorítottak a védekezésükön, már jóval

kevesebb pontot szerzett a ZTE.
Fontos tényezõként lehet megemlíteni a lepattanó labdák megszerzését, amiben szintén nem teljesített jól a zalai csapat. Igaz, hiányzott egy igazi center. Sokszor jobb
dobószázalékot produkált a zalai
csapat, mint ellenfele, de a lepattanó labdák megszerzése miatt az
ellenfelek dobáskísérlete jóval
több volt.
Bent maradt a ZTE, aminek a
kosárlabdabarátok örülnek, a
szurkolók azt is látják, hogy a csapat megújításra szorul. Az építkezést már most el kell(ene) kezdeni.
Az alsóházi rájátszásban a fontos
dolgok eldõltek, igazi tétje nincsen. Több ínséges év után a
drukkerek elõrelépést várnak, a
higgadtabbak nyilván nem dobogóról álmodoznak, hanem az elsõ
nyolcba jutásról. Saját nevelésû
utánpótlás-játékos beépítését is a
csapatba, mint egykor volt Kámán
Tamás, aki már nagyon régen
visszavonult.

BRAVÚROS IDEGENBELI GYÕZELEM MEGCÉLOZNÁK AZ NB III-AT
ÚJABB NAGY LÉPÉS A BENTMARADÁSÉRT BAJNOK LENNE A TARR ANDRÁSHIDA SC

NÉPES MEZÕNY A TÁJFUTÓK
MEGYEI DIÁKOLIMPIÁJÁN
 A Göcsej Környezetvédõ, Tájékozódási és Futó Egyesület rendezte meg az idei tájékozódási futók megyei diákolimpiáját. Helyszínnek a zalaegerszegi AquaCity-t választották, ahol rövidtávon
közel száz diák küzdött a dobogós helyekért. A viadalon a Göcsej
KTFE és a TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutó fiataljai ezúttal iskolájuk
színeiben álltak rajthoz. A verseny 1–5. helyezettje bekerült a
Hódmezõvásárhelyen megrendezésre kerülõ országos döntõbe.
Az egerszegi diákok dobogós
helyezései. F II. korcsoport: 1.
Kaj Huba Csaba (Zrínyi-gimn.),
2. Ekler Péter (Mindszenty), 3.
Németh-Szamosi Kornél (Zalai
Waldorf). F III. kcs.: 1. Csók Barnabás (Liszt F. Ált. Isk.), 2. Hegedûs Márton (Zrínyi-gimn.). F IV.
kcs.: 1. Mézes Botond Csegõ
(Zrínyi-gimn.), 2. Czigány Mátyás (Zrínyi-gimn.), 3. Nagy Levente (Dózsa Gy. Ált. Isk.). F V.
kcs.: 1. Kovács Zsolt (Zrínyigimn.), 2. Dóra Tóbiás (Kölcseygimn.), 3. Tompos Gábor (Zrínyigimn.). F VI. kcs.: 1. Fülöp Álmos
Huba (Zrínyi-gimn.), 2. Kocsis
Dominik Bence (Kölcsey-gimn.),

3. Nagy Bálint Attila (Zrínyigimn.).
N II. kcs.: 1. Mézes Emese
Csenge (Dózsa Gy. Ált. Isk.), 2.
Méhes Anna Borbála (Ady E. Ált.
Isk.). N III. kcs.: 2. Antal Katalin
(Zrínyi-gimn.), 3. Büki Hanna Johanna (Zrínyi-gimn.). N IV. kcs.: 1.
Czigány Emma (Zrínyi-gimn.), 2.
Czebei Luca (Kölcsey-gimn.), 3.
Dóra Csepke (Kölcsey-gimn.). N
V. kcs.: 1. Török Anna (Zrínyigimn.), 2. Kolcsár Panna (Zrínyigimn.), 3. Antal Sára (Zrínyigimn.). N V. kcs.: 1. Antal Virág
Anna (Zrínyi-gimn.), 2. Tompos
Anna (Zrínyi-gimn.), 3. Rövid Boglárka (Zrínyi-gimn.).

MTI – archív

Futács Márkó (fehérben) két góljával és gólpasszával
jelentõs érdemeket szerzett a gyõzelemben.

játékrész hajrája két nagy ziccert
hozott, Babati Benjámin egy kipattanót követõen került kihagyhatatlannak tûnõ helyzetbe és lõtt fölé,
a túloldalon pedig Baluta a bal oldali lécet találta el.
A 76. percben fordított a ZTE.
Tajti Mátyás a nem sokkal korábban csereként beállt Futács Márkó
passzából lõtt a hálóba. Baluta
viszont megint csak a helyzetig jutott Demjén kapujánál.

lált, egy kapu elõtti kavarodás után
estében lõtt Tóth kapujába.
Nagy meglepetésre a kiesés ellen küzdõ ZTE 4-1-es gyõzelmet
ért el a Puskás Akadémia FC ellen
a Pancho Arénában.
Mivel a diósgyõriek gyõztek Kisvárdán, a kék-fehéreknek a hátralévõ két mérkõzésükbõl legalább
egyet meg kell nyerniük ahhoz,
hogy a következõ szezonra biztosan megtartsák NB I-es tagságukat.

 Lassan a hajrájához érkezik a Zala megyei labdarúgó-bajnokság. Az elsõ osztályban két andráshidai csapat harcol a bajnoki
címért, a Tarr ASC és a Magnetic ATE. Elsõként az NB III-ban már
szerepelt Tarr Andráshidánál érdeklõdtünk a tervekrõl.
–
Szeretnénk
megszerezni a bajnoki címet – hangoztatta
Dobos
Sándor, a Tarr Andráshida edzõje. –
Aztán kivívni a jogot, hogy az NB IIIban szerepelhessünk. A bajnokság
elején nem az elsõ
hely megszerzése
volt a célunk, mára
közel kerültünk hozzá, élni akarunk a lehetõséggel.
– A sorsolásukat nézve jóval
keményebb ellenfelek várnak
önökre, mint az ATE-ra?
– Kétségtelen, nehezebb a sorsolásunk, ha elsõ helyen akarunk
végezni, akkor nem hátrálhatunk
meg a nehéz feladatok elõtt. Minden mérkõzést szeretnénk megnyerni. Nem egyszerû a feladat,
mindössze kétszer játszunk hazai
pályán. Vendégként többször jó
képességû csapatok ellen lépünk
pályára, képesnek tartom a csapatot, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Ennek ellenére bravúrnak tartanám ebben az évben a bajnoki
címünket. Ha lehetõség nyílik rá,
szeretnénk az elsõ helyen végezni.
– A bajnokság megnyerése
esetén vállalnák az NB III-at? A
harmadosztály három csoportjából 15 kiesõ biztosan lesz. Lehet, hogy nem is lenne osztályozó az NB III-ért?

– Nem ismerjük a
helyzetet, úgy készülünk, hogy lesz
osztályozó. Nyilván
akkor nem, ha a
megyei bajnokok
mindegyike
nem
vállalja a harmadosztályt, egyenes
ágon is feljuthatnak
a csapatok. Nem
tudjuk, hogy mi vár
ránk, egy biztos,
meg akarunk küzdeni az NB III-ért.
– Játsszunk el a gondolattal
feljutottak a harmadosztályba,
gondolnak erõsítésre?
– Maximálisan három játékost
igazolnánk. Évek óta saját nevelésû labdarúgóinkra támaszkodunk.
Kitolás lenne velük, ha 7–8 új játékos érkezne. Úgy vélem, anyagi lehetõségeink miatt sem tudnánk sok
játékost igazolni. Hangsúlyozom,
nem szerepel a terveink között.
– Úgy tudom, már az NB III-ra
kértek is licencet?
– Igen, már be is adtuk az
MLSZ felé. Szerintem nem lesz
gond vele. A megfelelõ létszámú
utánpótláscsapatot is ki tudjuk állítani. Szeretnénk feljutni a harmadik vonalba, mivel hosszú idõn át
szerepeltünk ebben az osztályban. Mondhatnám, törzsgárdatagnak számítottunk. Öregbítettük a
klub, a város hírnevét. Ismét szeretnénk erre az útra lépni.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Puskás Akadémia–ZTE FC 1-4 (1-1)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Felcsút.
ZTE FC II–THSE Szabadkikötõ 1-3 (1-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Fehérvár FC–ZTE FC 5-0 (2-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Székesfehérvár.
Duna Aszfalt Kecskemét–Zalakerámia ZTE 83-63 (15-9, 22-20, 26-17, 20-17)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Kecskemét.

egyéni vállalkozó

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71. 92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

PINKK Pécsi 424–ZTE NKK 85-63 (22-16, 19-16, 29-9, 15-22)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Kozármisleny.
ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE II 7:1 (3224-2894)
Szuperligás, nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
Székesfehérvári Köfém–ZTK FMVas 0:8 (3313-3657)
Szuperligás, férfi tekemérkõzés. Székesfehérvár.
Gödöllõi RC–ZTE RK 1:3 (20, –21, –22, –22)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Gödöllõ.
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