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BESZÉLGETÉS A TÁNC VILÁGNAPJÁN KÓSA RUBENNEL

 Új „sportággal” ismerkednek a Zalai Táncegyüttes tagjai és vezetõje. Online tanulják, gyakorolják a lépéseket, fejlesztik a technikát. Leginkább a szóló táncok magánya dívik most az otthon
falai között. Kósa Ruben koreográfussal beszélgettünk errõl és a
fiatal vezetõ elmúlt egyéves tapasztalatairól.
– b. k. –
– A videókonferencia közel sem
az, mint a személyes próbák. S bár
tartottam tõle, és technikai problémák is vannak, mégis számomra is
meglepõ módon mûködik a dolog –
mondta Kósa Ruben, aki 2019
januárjától tölti be a mûvészeti vezetõ posztot az együttesnél. –
Tánctechnika-fejlesztésre használjuk most az idõt, amit majd remélem, jól lehet használni táncszínházi darabokhoz. Itt a folklórtól elvonatkoztatva, inkább egyfajta táncelemként tekintünk a néptáncra.
Fõleg az egyéni férfi-, illetve nõi
táncok vannak ezért napirenden.
Az utóbbit szakmai és magánéleti
párom, Kemes Laura tanítja.
 Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 135.
évfordulója, valamint a város elsõ polgármesterének tiszteletére
hirdette meg a zalai megyeszékhely önkormányzata a Kovács
Károly városépítõ programot. Ennek keretében 2024-ig soha nem
látott mértékben újítanak fel és építenek utakat, járdákat, parkolókat a Modern városok program új elemeként, 12,8 milliárd forintos állami támogatásból.
– Antal Lívia –
Balaicz Zoltán polgármester
beszélt errõl a belsõ tehermentesítõ út és a Jákum utca találkozásánál tartott sajtóbejelentésen. A
zalaegerszegi utakra nehezedõ
forgalmi nyomást vázolva elmondta, 1998-tól 2020-ig 16
ezerrõl 35 ezerre nõtt a gépjármûvek száma a városban. Mindez nagy kihívást jelent, hiszen a
belváros valamint a többi városrész utca- és térszerkezete évszázadok illetve évtizedek óta
adott. A közgyûlés a helyzet kezelése érdekében még 2019-ben
döntött egy 15 éves, ciklusokon
átívelõ útfejlesztési koncepció elkészítésérõl. A feladat nem kicsi,
hiszen Zalaegerszegen összesen
869 út és járda van. A városi úthálózat teljes hossza 520 kilométer, a járdák teljes hossza 225 kilométer, míg a Magyar Közút ke-

zelésében további 78 kilométer út
és járda van.
A jelenlegi lehetõségeket felsorolva elmondta, hogy a TOPprogramból 768 millió forintot a
Balatoni úti körforgalmak kétsávosítására, 630 millió forintot a Kosztolányi utca kétirányúsítására, és
686 millió forintot új kerékpárútszakaszok megépítésére tudnak
fordítani. A két utóbbihoz még állami támogatást remélnek. A Modern városok programban 99 férõhelyes parkolót alakítanak ki a Galamb utcában, felújítják a Ruszt
József teret a Hevesi Sándor Színház rekonstrukciója során, a leendõ új sportcsarnok mellett körforgalmat és parkolókat építenek.
Mint fogalmazott, a megálmodott
elõrelépést az a közelmúltbeli kormányhatározat jelenti, amely szerint 12,8 milliárd forint fejlesztési
forrást kap a város úthálózatának
fejlesztésére.
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LAPOSTETÕ-SZIGETELÉS
BODÓ GÁBOR 06-30/227-7082
WWW.PALATETOK.HU

Ebbõl 2,5 milliárd forint a belsõ
tehermentesítõ út harmadik szakaszának megépítésére, 1,6 milliárd
a déli átkötõút megépítésére, 6,5
milliárd közel 100 helyszínen utak,
járdák, parkolók felújítására, mintegy 700 millió forint útkarbantartási
gépek beszerzésére, 500 millió forint az önkormányzati cégek telephelyeinek fejlesztésére, 400 millió
forint területszerzésre, a maradék
forrás pedig a közbeszerzési eljárásokra és a mûszaki ellenõrzésekre jut. Összességében 15 év
helyett néhány esztendõ alatt több
mint 15 milliárd forintot tudnak felhasználni, ami példa nélküli, hangsúlyozta a polgármester.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy az elmúlt 100 esztendõben összesen nem költöttek ennyit
Zalaegerszeg belterületi útjaira,
ami most a rendelkezésükre áll.
(Folytatás a 2. oldalon.)

– Milyen arányban fordul elõ
egyébként az egyedüli, a páros
vagy a körtánc a magyar néptáncon belül?
– Vidékenként változik. Azt
mondanám, divattól is függött ez
valamikor, verbunk például Székelyföldrõl csak kevés maradt fenn.
A táncokat a XIX. századtól gyûjtik,
korábbi adatok csak leírásokból
vannak. Aztán jött az a korszak,
amikor az adatközlõtõl egyesével
tanultak, vagy a csoport vezetõje
tanult és adta tovább. A mai technika mellett mindenki az adatközlõ lépéseit tanulmányozhatja, az interneten széles a gyûjtemény. Jó gyakorlat ez is, sokat lehet tõle fejlõdni.
– És a színház és az autentikus aránya?

PCR-TESZTELÉS
 Budapest után elsõ vidéki helyszínként Zalaegerszegen jelenne
meg a már nem gyorstesztet, hanem PCR-tesztelést végzõ mobil
tesztpont – adta hírül szerdán Balaicz Zoltán polgármester
Facebook-oldalán.
A közlemény szerint olyan területet kértek, ahol nagy számban
vannak parkolók. A tesztpont nem
csak a városra koncentrálna, hanem a megyét és a régiót is szeretné lefedni. Részben egyetemi
kutatásokat végeznek majd a mobil laborban, részben pedig önköltséges PCR-tesztelésre lehet bejelentkezni (amire eddig magánúton
nem volt mód, csak a népegészségügyi hatóság által). Helyszínnek a sportcsarnok környékét javasolta. A nagyobb parkolásra alkalmas terület azért kell, mert a
metódus alapja, hogy a nukleinsav

alapú, orr- és garatnyálkahártyából történõ mintavétel az egyén
gépjármûvénél történik, így minimálisra csökkenthetõ az érintkezés és a további fertõzés esélye.
Mindeközben a többi (önkormányzati és magán) tesztelés is
folyamatosan zajlik. Ezekkel
együtt összesen több mint 5.000
tesztelésre került sor, amivel élen
járunk a települések között.

Kemes Laura és Kósa Ruben

– Mindkettõnek megvan a helye, mostanában fele-fele. Míg korábban, az együttes indulásakor
(1957), és elsõ évtizedeiben a
táncszínház talán jobban dominált. De a hagyományos tánc nélkül nem mûködik.
– Hogyan telnek mostanában
a próbák?
– Döcögve indult az egész.
Egyszerre akár húsz fõvel lehet
próbálni videóchaten keresztül, kisebb-nagyobb hang-kép csúszásokkal. Míg korábban a heti kétszer három óra próba volt a szokás, most heti néhány alkalommal
egy-egy óra. Viszont többen magánszorgalomból otthon is táncolnak, akár mindennap. Errõl egy kis
filmet is készítettünk a tánc világnapja alkalmából.
– Lehet-e célokat kitûzni
mostanában? Érdemes-e?
– Vannak tervek, kellenek a célok. Most hangsúlyos a technikai
fejlesztés, egy-egy táncban mélységekig jutni, s ezzel finomítani a
mozgáskultúrát, melynek késõbb
nagy hasznát tudjuk venni.
(Folytatás az 5. oldalon.)

2

Közélet

GYÜMÖLCSFÁK ÉS ASZFALTOS ÚT
A GÁLAFEJI SZÉNA TÉREN

 Igazi zöldövezeti teret formál a gálafeji Széna tér az új útburkolattal, ahol szépen megeredtek a március elején elültetett õshonos gyümölcsfák. A tér rendezésére az önkormányzat közel 10
millió forintot fordított az Agrárminisztériumhoz beadott százszázalékos támogatottságú pályázatával.

sedhet ki, ha minden egyes településrészben megvalósulnak kisebb-nagyobb beruházások az ott
élõk érdekében. Így Gálafejen is
folytatódnak az útfejlesztések, me-

– AL –
Szilasi Gábor, a városrész önkormányzati képviselõje az átadás
alkalmával elmondta, hogy a projekt megvalósításával az itt élõk
korábban jelzett igénye vált valóra.
A Széna téren átvezetõ és a Jázmin utcában folytatódó úttestet
231 méter hosszan aszfaltozták le
3 méteres szélességben. Két oldalára zúzottkõ burkolatú padkát létesítettek. A zártkerti utat az eredeti nyomvonalon, annak adottságait megtartva újították fel. A munka folytatódik, hiszen a Kovács
Károly városépítõ programba
több, Gálafejet érintõ fejlesztés is
bekerült, amelynek köszönhetõen
további utcák újulhatnak meg.
Balaicz Zoltán polgármester azt
hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeget mindig is az arányos városfej-

TÚL SOK AZ AUTÓ

TERMELÉSNEK, KÉPZÉSNEK
EGYARÁNT HELYET AD
 A volt laktanya parancsnoki irodaépületének helyén, 646 milliós barnamezõs beruházásában épül az az üzemcsarnok, amely
a korábban létrehozott zalaegerszegi duális szakképzõ központnak ad végleges helyet.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester
elmondta, hogy az önkormányzat
– reagálva a szakemberigényre –
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával, valamint a helyi
iskolákkal és vállalatokkal együtt-

szágban. Kitért arra is, hogy a
járványveszély miatt a világ számos országával szemben Magyarországon nem kellett a gazdaságot leállítani. A termelés és
az építkezések tovább folytatódhattak, mely utóbbinak szép példája az épülõ szakképzõ központ

mûködve hozta létre néhány éve
a duális szakképzõ központot,
amelynek most új üzemcsarnokot
létesítenek. Megépítésére 600
millió forint európai uniós támogatást nyert az önkormányzat a
TOP-programon, amit 46 millió forint saját erõvel egészített ki. Az
1400 négyzetméter alapterületû
üzemcsarnokban gépi forgácsoló-, hegesztõ- és lakatosmûhelyek, továbbá tantermek és kiszolgálóhelyiségek kapnak helyet, modern körülmények között
biztosítva az ipari tanulók szakmai gyakorlati képzését.
Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos elöljáróban arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt csak írásbeli vizsgákra korlátozott érettségik rendben zajlottak le az or-

is a BGE zalaegerszegi gazdálkodási karának szomszédságában.
Dr. Vadvári Tibor alpolgármester azt emelte ki, hogy a szakképzett munkaerõ utánpótlása érdekében egyaránt fejleszteni kell a
felsõoktatást és a szakképzést.
Mint mondta, azt szeretnék, hogy
minél több diák döntene a szakképzés mellett, melyhez a leendõ
üzemcsarnok 21. századi körülményeket biztosít majd. Az önkormányzat az infrastrukturális
feltételek megteremtésével járul
hozzá ehhez, míg az épületet
bérbe vevõ vállalatok korszerû
gépek, berendezések betelepítésével.
A termelés mellett a gyakorlati
képzésnek is helyet adó üzemcsarnok idén õszre készülhet el.

 Zalaegerszeg a negyedik helyen áll 416 személyautó/ezer
lakos adattal, és csak négy
autóval van elmaradva a lista
legelsõ helyezettjétõl. A KSH
legfrissebb adatai szerint országos átlagban 370 személyautó jut ezer lakosra.

lesztés jellemezte. Az elõdök példáját követve indították el a Kovács Károly városépítõ programot,
hiszen egy város csak úgy telje-

lyekre több tízmillió forintot szánnak. Beszélt arról is, hogy a Széna
téren tavasszal 64 gyümölcsfát ültettek el, ami nemcsak a helyiek

A KÍNAI CSALÁD IS SEGÍT
TÍZEZER MASZK A HOTELTULAJDONOSOKTÓL

 A Willis Hotel (volt Balaton Szálló) kínai tulajdonosa tízezer darab maszkot adományozott a városnak. A szállítmányt Balaicz
Zoltán polgármester és Vizlendvai László polgármesteri tanácsadó, koordinátor vette át a városháza elõtti téren a hoteltulajdonos család képviselõjétõl, Wei WeiQiang-tõl.
Az átadáson a polgármester elmondta: szerencsére nagyon jó
kapcsolatot sikerült kialakítania a
városnak a kínai tulajdonosokkal,

számára volt fontos, hanem Zalaegerszeg klímavédelmi programjának végrehajtása szempontjából
is. A gálafeji közösségi gyümölcsös telepítésével együtt már
7168 fiatal fa cseperedik a zalai
megyeszékhelyen, ami nagy elõrelépés a tavaly meghirdetett ötezer darab új fához képest.
Mint mondta, ezt a programot is
folytatják, bízva abban, hogy
2024-re nemcsak az útfejlesztésekkel, de a zöldfelületek arányának növelésével is célba érnek a
városban.

zõdött, jelenleg a belsõ terek kialakítása zajlik. Sajnos a munkálatokat és a tervezett nyitást a járvány némileg akadályozza, de a

A család most a járványügyi védekezés segítése érdekében 10
ezer darab egészségügyi maszkot
adományozott a városnak. Balaicz
Zoltán arról tájékoztatott, hogy a
maszkokat az idõsügyi és szociális intézményekbe, valamint a kórházba juttatják el.
A polgármester a „koronavírus
elleni védekezést támogató önzetlen segítség” miatt tiszteletbeli zalaegerszegi polgárrá fogadta Wei
WeiQiang-ot, akinek át is adta az
errõl szóló oklevelet.

A 23 nagyváros közül a 22.
Debrecen (356), az utolsó pedig
Miskolc 328 autóval. A Zalaegerszegen tulajdonolt és üzemben
tartott valamennyi típusú gépjármû
száma nagyon megugrott az elmúlt években. A háztartások, családok száma a városban 26 ezer,
ez 58 ezer lakost jelent. 1998-ban
16 ezer gépjármû volt Zalaegerszegen, tehát körülbelül 10 ezren
buszoztak, kerékpároztak, gyalogoltak. 2008-ban 27 ezer gépjármû esett a 26 ezer háztartásra,
míg 2020-ban 35 ezer, vagyis 8-9
ezer háztartásban (családban) 2
vagy akár 3 gépjármû is van).
Ehhez hozzájön még a városba
érkezõ, vagy csak áthaladó forgalom. Így a zalaegerszegi utakra
nehezedõ nyomás, forgalom jóval
magasabb, elérheti az 50 ezret is.
Ugyanakkor a belváros szerkezete
évszázadok óta, a többi városrész
városszerkezete pedig évtizedek
óta adott.
A kialakult helyzet miatt készül
egy 15 éves útfejlesztési koncepció, mely a beavatkozási lehetõségeket, mûszaki megoldásokat
vizsgálja.

MSZP: ADOMÁNYOZNAK
 Az MSZP országgyûlési képviselõi a mostani béremelésük különbözetét felajánlották rászorulók adományozására, és létrehoztak egy szolidaritási alapot. Mint Góra Balázs, a helyi szervezet
elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, 12 tonna tartós élelmiszert
oszt szét a szocialista párt.

ami nemcsak szóban, hanem tettekben is megnyilvánul. A Balaton
Szálló elhanyagolt épületének helyén hamarosan megnyílik az új
hotel. A külsõ felújítás már befeje-

lehetõségekhez képest jól halad a
munka. Kívülrõl pedig – korábbi
állapotokhoz képest – már egy
rendezett kép tárul elénk, ha arra
járunk.

Zala megyébe 500 kilogramm
tartós élelmiszer érkezett a napokban, (Nagykanizsára, Keszthelyre, Lentibe, Zalaszentgrótra
és Zalaegerszegre.) A párt helyi
aktivistái ezekbõl készítettek egységcsomagokat, melyekbe még
elhelyeztek védõmaszkokat, fertõtlenítõszereket is. A csomagok

döntõ többsége zalaegerszegi
családokhoz került, de városkörnyéki településeken élõk is kaptak
az adományból.
A szocialista párt tagjai, aktivistái ismerik a környezetükben élõ
rászoruló családokat, és ennek ismeretében keresték fel õket az
adományokkal.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindeközben 45 milliárdból
épül a város és a térség jövõjét
meghatározó ZalaZone Jármûipari
Tesztpálya, valamint 170 milliárd
forintból az M7-es autópályával való összeköttetést biztosító M76-os
okos gyorsforgalmi út. Tehát nincs
még egy olyan megyei jogú város
Magyarországon, amely ekkora
összegbõl fejlesztheti közlekedését.
Dr. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
közlekedéspolitikáért felelõs ál-

lamtitkára azt mondta, hogy a vírusválság nem írja felül a hazai
közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos terveket. A veszélyhelyzeti intézkedések sem hátráltatták
az útfelújításokat. Jelezte, továbbra is fontos törekvés a megyei jogú
városok és a kiemelt gazdasági
övezetek bekapcsolása a gyorsforgalmi úthálózatokba. Ennek
kapcsán megemlítette, hogy idén
átadják az M76-os zalaegerszegi
bevezetõjét, valamint az M7-es
autópályától Balaszentgyörgyig
tartó szakaszát. A zalai megye-

székhely gazdaságát élénkítõ helyi közútfejlesztést úgy jellemezte,
hogy a rendelkezésre álló 12,8
milliárd forinttal a legnagyobb fejlesztési sorozatot indították útjára
a Modern városok programban
Zalaegerszeg számára.
Bali Zoltán alpolgármester felidézte, hogy 2017-tõl 29 helyszínen újítottak fel utakat és járdákat a városban. Erre a programra
1,7 milliárd állami forrást fordíthattak, ami a Keresztury VMK
térrekonstrukciójával zárul idén.
Az új útfejlesztési koncepció en-

nek folytatása, amit az arányos
városfejlesztés figyelembevételével, valamint az utak terhelési
mutatói alapján állítottak össze.
A 12,8 milliárdos költségvetésû
projekt részeként a következõ öt
évben továbbá megújítanak 7 teret, létesítenek 264 új parkolóhelyet 19 parkoló megépítésével,
valamint felújítanak 71 utat, köztük a belvárosi fõ gyûjtõutakat. A
tesztpályához és az okosváros
programhoz kapcsolódóan pedig
okos parkolási rendszert állítanak üzembe.
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NYITOTT A VILÁGUNK, MINDEGYIK DALUNK MÁS
MOJAZZTER: A KÍSÉRLETEZÕ DUÓ, JAZZES ALAPON

 Csak néhány hónapja alakultak, máris megjelent három daluk,
közülük egyhez videóklip is készült. A munka azóta is gõzerõvel
zajlik, formálódnak az új szerzemények, amikbõl lassan egy koncertre való anyag is összejön.
– pánczélPetra –
A friss zalai formáció neve
MoJazzter; amit tulajdonképpen a
duó két tagjának nevébõl, és a jazz
szóból gyúrtak össze az alapítók.
Azaz Takáts Eszter dalszerzõ-énekes és Monostori János billentyûszeneszerzõ. Nem nehéz kitalálni,
hogy a projekt dalai kettejük közös
szerzeményei. Bár – mint azt elmesélték – sok segítõjük akad, és annak ellenére, hogy továbbra is duóban gondolkodnak, szeretnék majd
egy zenekari formációval is megmutatni magukat. A dalszerzõkkel
az alakulásról, a közös munkáról
és a MoJazzter-ben rejlõ zenei sokféleségrõl beszélgettünk az online
térben.
Takáts Eszter: Egy évvel ezelõtt a VMK-ban találkoztam elõször személyesen Jancsival, õk is
játszottak velünk aznap a Colombo
Jazz Unit-tal. De mivel nagy Ózrajongó vagyok, és tavaly nyáron
bejártam a színházi próbákra, ott is
sokszor összefutottunk. Közben lel Vajon milyen volt a mindennapi élet egy magyarországi kisvárosban, nevezetesen Zalaegerszegen az elsõ világháború idején? Két évvel ezelõtt erre a kérdésre keresték a választ annak a
tudományos konferenciának az
elõadói, akik a legújabb kutatási
eredményeket felhasználva értekeztek a Nagy Háború idõszakáról és a nemzetközi események
helyi vonatkozásairól.
– pP –
A város önkormányzata és a
Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára által szervezett
2018-as konferencián kilenc elõadás hangzott el, változatos témákban. A prezentációk anyaga immár
kötetben is megjelent, mégpedig a
Zalaegerszegi Füzetek sorozat legújabb, 17. számaként.
A „Zalaegerszeg és az elsõ világháború” címû könyv – a konferenciához hasonlóan – arra vállalkozik, hogy egy kisváros mindennapjait mutassa be. Vagyis leginkább a hátországban zajló események elevenednek meg – mondta
lapunk érdeklõdésére Kiss Gábor
könyvtárigazgató, ezúttal mint a kiadvány szerkesztõje, és az elsõ tanulmány szerzõje. Hozzátette: az õ
írása pont a kivételek közé tartozik,
hiszen az a zalai katonákról és katonai alakulatokról, illetve azok

kesen próbáltam segíteni a zenekarának, a Flight Mode-nak is. Nagyon drukkolok nekik! Õsszel aztán
a férjemmel Zala megyébe költöztünk, így ismét közel kerültem Zalaegerszeghez. Mondtam a Jancsinak, hogy dalmegjelenésekben
gondolkodom, és jó lenne egy közös szám is a csokromba. Ebbõl az
lett, hogy az elsõ dalunk annyira jól
sikerült, hogy létrehoztunk egy közös formációt.
Monostori János: Az elsõ találkozás pont úgy volt, ahogy azt Eszti mondja! Aztán az Óz bemutatóját
követõen beszélgettünk hosszabban is. Majd az élet úgy hozta,
hogy Polgár Péter JazzSzerdás
estjén együtt muzsikáltunk a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben.
Nagy élmény volt nekem belecsöppenni a profik világába!
– Azért némileg eltérõ zenei
stílusból érkeztetek. A duó nevérõl pedig az ember egybõl a jazzre asszociál. De ha jól értem (és
hallom), akkor ez egy tágan értelmezett mûfaj lesz a számotokra.

T. E.: Sok stílust körbejártam
már 12 éves koromtól fogva. A kórista-szólista, népdalos, folkos, rockos, popos, trubadúros, beates,
elektronikus vonalon keresztül sok
mindent megélek, átélek. Jancsival
nyitott a világunk, mindegyik dalunk
más és más.
M. J.: A jazzes vonalat én szeretném „erõltetni”, ha összeérik a
csapat. Nem vagyok ugyan jazzzenész, de annál nagyobb jazzrajongó. A mûfajból is inkább az
acidjazz, nujazz és az elektronikával fûszerezett megoldások birizgálják a fantáziámat, amit igyekszem a MoJazzter-dalokba és a
Flight Mode-os ötletekbe is belecsempészni. Próbálom folyamatosan képezni magam, autodidakta
módon. A MoJazzter amolyan kísérletezõs „cucc”. Valóban minden
dal más; erõsen eklektikus. Nagyon várom a teljes zenekaros változatot, mivel a jelenlegi dalaink
jobbára egyszerû „szintivel” készültek. Radics Igor (dob) és Koller
László (basszusgitár) új ízt és más
karaktert ad majd az egész hangulatnak.
– Eddig hány dal készült el?
És ki az ötletgazda, vagy ki adja
az „alaphangot”?

T. E.: Megjelenésre eddig három dal készült el (Nem az a lényeg, Tárt karokkal, Ott vagyok veled), de már majdnem készen van
a következõ, a Lassú tûz is (ebben
Lõrincz Nikolett színmûvész is énekel). Továbbá, már demó szinten
van egy latin hangulatú dalunk és
egy progresszívebb stílusú, göcseji
mantradal. Ezt Koller László baszszusgitáros ötletére csináljuk meg,
abszolút közös munkával. Ha jól
számolom, lassan összeáll a repertoár egy teljes koncerhez is. (Mire
véget ér a járvány...)
– Az Ott vagyok veled címû
dalhoz klip is készült, ami mindjárt a Lángoló Gitárok blogon debütált.
T. E.: Így van. Nagy öröm ez
számunkra, fõleg mert olyan kiváló
mûvészek mûködtek közre benne,
mint Góbi Rita táncmûvész-koreográfus, Lõrincz Nikolett és Barsi Márton színmûvészek, akiket a zalaegerszegi színházból is ismerhet a
közönség. A zenei részekben
Koller László, Salamon Attila (szólógitár) volt a segítségünkre, a
„masterben” pedig Gyulai Ádám.
M. J: A klipben azokat a részeket, melyekben én is látható vagyok, a kislányom, Panna forgatta.

Takáts Eszter és Monostori János

Õ a legcukibb operatõr! Ennél az
Ott vagyok veled címû dalnál próbáltam meggyõzni Esztit, hogy nekem talán nem kellene énekelnem,
tekintve, hogy kölnihangom van
(egy csepp bõven elég), de sajnos
a nõket nem lehet meggyõzni, hiába van igazad... :)
– ...a „kölnihatást” szerencsére az egyszeri zenekedvelõ nem
érzékeli. Viszont ezt a dalt már a
járvány ihlette, a klip is errõl
szól. Mennyire befolyásol bennetek a kialakult helyzet?
T. E.: Az alkotásban semennyire, sõt, nagyon aktívak vagyunk, és
lelkesek. A próbákat viszont már
nagyon szeretnénk elindítani, addig
is karanténkoncertre pályázunk.
M. J.: Járvány ide vagy oda,
örülök ennek a kooperációnak.
Megtisztelõ, hogy olyan elõadóval

dolgozhatok együtt, mint Eszti. Nagyon pörgõs vele a munka. Egyegy ötlet gyakorlatilag pár hét alatt
stúdiókész állapotba kerül. Emberileg is nagyon nagy az összhang.
Teljesen olyan érzésem van, mintha ezer éve ismernénk egymást.
Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a kialakult állapotok
ellenére sok segítõnk akad, például
Köves Marci, aki producerként és
hangmérnökként is támogat minket. Az elsõ két dalnál még volt közös próbánk, azokat sikerült is stúdióban rögzíteni. Aztán jött a járvány, így a többi nóta már online
készült. Úgy érzem, hogy a koncertváltozat, élõ zenekarral még kiforrottabb lesz majd. Nagyon várom már a közös próbákat, mert
azért az mégiscsak más, mint az
online dalszerzés.

ZALAEGERSZEG AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

tán, az SZTK építésekor felrobbantották. A háború alatti közhangulatról, propagandáról, cenzúráról és
sajtóviszonyokról Simon Beáta (levéltári könyvtáros) számol be. Tanulmányából többek között azt is
megtudhatjuk, hogy a korabeli újságokból rekonstruálható a helyi mozik háborús témájú mûsora, a hirdetésekbõl a kereskedõk hadi kínálata, de a helyi szerzõk háború ihlette
irodalmi alkotásait is megismerhetjük.
A kötet zárófejezetében Paksy
Zoltán (MNL Zala Megyei Levéltára) a világháború utolsó éveirõl, annak politikai következményeirõl, illetve az õszirózsás forradalomtól a
Tanácsköztársaságig terjedõ idõszakról számol be. Az országos
helyzethez képest a városban nem
voltak drámai változások, vagy nagyobb politikai konfliktusok a háború végén. A polgármester személye
– aki akkor Czobor Mátyás volt – is
változatlan maradt.
Kiss Gábor elmondta, hogy az
önkormányzat támogatásával és a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár kiadásában megjelent kötet hivatalos bemutatójára egyelõre
nem kerülhet sor. Ugyanakkor a járványügyi helyzetet figyelve dolgoznak azon, hogy a biztonsági intézkedések betartásával mielõbb kinyithasson a könyvtár, és hogy szabad téren esetleg kisebb létszámú
eseményeket tarthassanak.

A HÁBORÚ A HÁTORSZÁGOT SEM KÍMÉLTE

mozgásáról és harcairól szól. A többi szerzõ (levéltárosok és muzeológusok) viszont valóban a város egyegy fontos eseményére, vagy a háború valamely társadalmi, politikai,
és gazdasági hatására reflektált.
Ahogy az a kötetbõl is kiolvasható, a háború szenvedései nem kímélték a hátországot, még az olyan
kisebb városokat sem, mint Zalaegerszeg. A helyi kórház például
gyorsan megtelt beteg és sebesült
katonákkal, így már 1914 szeptemberére kórházzá alakították az akkori fõgimnázium földszintjét, tornatermét és elsõ emeletét is. Béres
Katalin (Göcseji Múzeum) tanulmányából kiderül, hogy ezzel az átalakítással 200 sebesültet tudtak befogadni. Mindeközben zajlott az oktatás is, ami a második emeleti helyiségekbe szorult vissza. Összevont
évfolyamok, párhuzamos oktatás
és zsúfolt tantermek, illetve a diákok és sebesültek kényszerû egymás mellett élése jellemezte az akkori állapotokat.
Gyimesi Endre (történész, a levéltár nyugalmazott igazgatója) a
zalaegerszegi hadifogolytábor létesítésérõl és annak 1915–18 közötti

életérõl írt. A vármegye és a város
hamar rájött ugyanis arra, hogy
mekkora segítséget jelent a hadifogoly munkáskéz a mezõgazdaság

és a vállalkozások számára, így
csökkent a munkáshiány. Ugyanakkor a foglyok foglalkoztatása nem
veszélyeztethette a helybéliek munkalehetõségét. De a tanulmányból
fény derül a korabeli „ügyeskedésekre” is; vagyis hogy a kereskedõk
miképp emelték fel mondjuk a
krumpli árát, ha azt a fogolytáborban kívánták értékesíteni.
A kötetben sok szó esik egész-

ségügyi és szociális kérdésekrõl is.
Megyeri Anna (Göcseji Múzeum)
például az egészségügyi ellátást
vette górcsõ alá. Már a háború kitörését követõen számos terv készült
a sebesültek elhelyezésére (akár
óvodai, iskolai épületek kiürítésével, hasznosításával) és szakszerû
ellátására. Önkéntes betegápolói
tanfolyamok indultak, megnõtt az
adakozások, adománygyûjtések
száma. Ebben az idõszakban a fertõzõ betegségek terjedésével is
számolni kellett, az itt élõk gyakran
aggódtak, hogy a fogolytáborból,
vagy a harcterekrõl hurcolnak be a
városba ragályos kórokat. Tulajdonképpen a Nagy Háború volt a „szülõanyja” a hadigondozás – vagyis a
rokkantakról, özvegyekrõl, árvákról
való civil vagy állami, intézményes
gondoskodás – kialakulásának is.
Minderrõl Bekõ Tamás (MNL Zala
Megyei Levéltára) írt a most megjelent kiadványban. Mint az a könyvben olvasható: Zalaegerszegen a
hadirokkantakkal való együttérzés
és a társadalmi szolidaritás eszméje csak lassan, fokozatosan vált a
hátországi mindennapok részévé.
Sõt, kezdetben még inkább rész-

A NYÜZSGÉSTÕL TÁVOL, DE A BELVÁROSHOZ KÖZEL

A szûkre szabott programlehetõségek idején érdemes ellátogatni a 76-os út mentén található Csácsi Arborétumba. A 83 hektáros terület néhány órányi pihenést, könnyed kirándulási lehetõséget nyújt azoknak is, akik nem érzik erõsnek magukat egy nehezebb túrához. Az arborétumban a hazai fafajok szinte mindegyike megtalálható, ezenkívül tiszta vízû forrásra, tavacskára, valamint díszes bokrokra és zöld tisztásra is bukkanhatunk a séta során.

vétlenséget tanúsítottak a helybéliek. De a háború elõrehaladtával
változott a szemlélet.
Ezekben az években menekültek is érkeztek a városba, Foki Ibolya (MNL Zala Megyei Levéltára) tanulmányában többek között arról olvashatunk, hogy Zalaegerszeg miképp tudta ellátni az 1915 májusától
novemberéig itt tartózkodó olasz–
szlovén menekülteket (fõleg nõket,
gyerekeket és idõseket). Zalaegerszeg ez esetben a város jelenlegi
területét és az agglomerációt jelenti, hiszen az akkori városvezetés,
félve az élelmiszer-ellátási nehézségektõl, a környezõ 19 faluban helyezte el a menekülteket. (Ebbõl öt
lett késõbb a város része, ezekben
összesen 33 külföldi betelepített lakott.)
A kötet tárgyalja a kórházkápolna építését, illetve annak nehézségeit is. Mint arra Csomor Erzsébet
(nyugalmazott levéltáros) rávilágít,
minden összefogás és adakozás ellenére, öt évig húzódott az építkezés. A kápolnát nem sikerült a háború idején átadni, csak 1919-ben;
„a közkórház mindenkori betegeinek vigasztalására”. 1974-ben az-

AZ

ONLINE
NÉPTÁNCRÓL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Egy-egy adatközlõ leutánzásával alázatot is lehet tanulni, szinte
egy másik ember bõrébe bújni, s
így továbbadni a kikristályosodott
anyagot.
– Túl vagy az elsõ éveden,
mint fiatal vezetõ. Mi a tapasztalatod?
– Helyt kell állni táncosként, koreográfusként és vezetõként. Ezek
sok feladattal járnak, melyet „civil”
foglalkozás mellett látok el. Mindjárt elsõre komoly megbízást kaptam tavaly, a magyar kultúra napján. Táncszínházi darabbal álltunk
ki, az évzáró mûsoron viszont már
folklórmûsorral. Fiatal gárdám

van, sok a középiskolás. Ez egyben nehézség is, hiszen a továbbtanulás során elveszíthetjük õket.
A vezetõi munkámról visszajelzés,
hogy mennyire tudom megtartani
a csapatot a mostani nem szokványos idõszakban is. Most tehát a
fõ cél, megtartani a nagyon jó közösséget és technikát fejleszteni,
mely elõrevisz az úton. Táncosként mindennapossá kell tenni a
gyakorlást. Továbbra is kedvelt témám a régi népi életmód és ennek
visszatükrözése a táncban, ehhez
kutakodni kell. Régész akartam
lenni valamikor, és ha belegondolok, valamilyen módon az is lettem.
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VÁLTÓFUTÁS VIRTUÁLISAN A KORASZÜLÖTTEKÉRT A HANGUKAT HALLJÁK
KORAKIHÍVÁSSAL MÁSODSZOR IS CÉLBA ÉRTEK

 Sok helyen, de együtt, egy célért! Tömören így foglalható össze
a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány által szervezett
jótékonysági váltófutás idei futama, amely a koronavírus-járvány
miatt virtuálissá vált, és ami az alapítvány terveiben is más prioritásokat hozott. A koraszülöttfutás online térben szervezése nem
várt érdeklõdést váltott ki, sõt nemzetközivé teljesedett ki.
– Antal Lívia -–
A Zalaegerszeg és Keszthely
között zajló 66 kilométeres „Másodszor is célba érünk” elnevezésû
váltófutás idén ötödik alkalommal
rajtolt volna el, ha nem jön közbe a
koronavírus-járvány, illetve annak
terjedését gátló korlátozási intézkedések. Így az idei futamot
KOraKIhívásra, röviden KOKI-ra
keresztelték, és az anyák napja helyett április 20. és május 3. között
rendezték meg. A kihívást elfogadók ebben az idõintervallumban teljesítették a 66 kilométeres távot,
mégpedig lakóhelyükön a kijárási
korlátozás figyelembevételével.
– Valóban március elejére a
szervezés nagy része már lezajlott, így gyorsan kellett reagálni az
új helyzetre, miután betiltották a
tömegrendezvényeket a járványveszély miatt – mondta érdeklõdésünkre dr. Gárdos László, a
Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány alapítója és el-

tott triatlonos, és Bérces Edit világcsúcstartó, világ- és Európa-bajnok ultramaratoni futó, valamint dr.
Zacher Gábor toxikológus, dr.
Velkey Görgy, a Bethesda Gyermekkórház igazgatója. De nemcsak hazánk számos vidékérõl nenöke, a megyei kórház gyermek- veztek egyéni futók és csapatok,
osztályának vezetõ fõorvosa. – hiszen voltak, akik NémetországTöbb megoldásban is gondolkodtunk. Végül a virtuális futás mellett
döntöttünk az egyik ötletgazda,
Lubics Szilvia többszörös Spartathlon-gyõztes javaslata alapján,
amit aztán kidolgozott az alapítvány menedzsmentje. Elõször
nem is mertünk arra gondolni,
hogy ennyire népszerû lesz, aztán
sokkal többen jelentkeztek, mint
bármikor a jótékonysági futás életében. A több mint 140 csapat több
mint tízezer kilométert teljesített. A
koraszülöttfutásnak elengedhetetlen szereplõi a kórházi csapatok,
akik az elhívatott egészségügyi oldalt képviselik. A Bethesda GyerDr. Gárdos László
mekkórház 4 csapata összesen
264 kilométert futott le.
ban, Franciaországban, NorvégiáA szakma és a sportág neves ban, Oroszországban vagy Tajvaképviselõi sem maradtak el, elkö- non teljesítették a teljes távot,
telezettségükrõl ezúttal is bizony- vagy annak egy szakaszát.
ságot adott a már említett Lubics
– A hogyan az egyéni és a csaSzilvia, Bódics Tamás Spartath- patbeli futókra volt bízva. Ki-ki az
lon-bajnok, Bicsák Bence váloga- általa választott szakasz távját ott

KÉK MADARAK KÖZÖTT
ÉN MOST IS BOLDOG VAGYOK

 Madarak és angyalok a leggyakoribb témája. Mindene a türkizkék szín. Munkáiból leheletkönnyû, megnyugtató és elbûvölõ õsbizalom sugárzik. Gyerekkorunkban felejtett titoklátó szemünket
nyitja fel újra. Célja, alkotásaival egészséges békességet közvetíteni a világnak. Págyi Zsóka keramikus képzõmûvész több mint
20 éve Zala megye szerelmese is és 12 évvel ezelõtt új otthonául
választotta ezt a vidéket.
– Bánfi Kati –

csés vagyok, mert mindegy, hol
dolgozom, a zalai szép táj pedig
– A madarak a fõ témám, meg elsõre szerelem lett. Bár 10 évet
sem merem mondani már hány kellett várni, hogy úgy alakuljanak
éve. Egyrészt érzelmi okból, mert a dolgaim, hogy ideköltözhettem.
imádom a madarakat, tudatosan
pedig, mert valami szeretetteljeset
szeretnék adni. Találtam hozzájuk
illõ idézetet is. Ezzel kiegészítettem õket, ahogy a rókáimat A kis
hercegbõl vett részlettel.
– Az angyalaidnak nem szokványos arcuk van.
– Nem vagyok édeskés. Jellegzetesek az arcaim. Ez a stílusom,
ez alapján ismernek fel szerte a világban. Lehet szeretni vagy nem
szeretni, de págyizsókás. Az õskultúra ihlette. Akkor vagyok elégedett, ha van valami õsi a munkáimban, de egyébként modern
vagyok.
– Hogyan született meg ez az
arctípus?
– Nehéz tetten érni az elsõt, de
aztán az megmaradt bennem.
Págyi Zsóka
Egyébként is a belsõ képeket követem.
– Szabad érdeklõdni a világ– Vannak még egyéb soroza- nézetedrõl?
taid is.
– Valláshoz nem kötött, spiri– A Védelmezõ szobrok és a tuális gondolkodású vagyok. A
Rejtõzködõk. Az elõbbi kérésre jószándékú szeretet útját járom.
készül, nagyon sokféle lehet. Az Ezt hozom a családból. Büszke
utóbbi kagylós. Idõnként el kell rej- vagyok, hogy bár távolról, de rotõzködni, hogy újjászülethessünk. konságban állok Ferenczy Károly
Van még egy különleges techni- festõmûvésszel.
kám, a fa-kerámia kombináció. Ez
– És örökölték az utódok a teis leggyakrabban angyalokat ábrá- hetséget?
zol, organikus fával. Ezeket a tér– Három unokám van, akik még
bõl kiemelkedõ fákat állandóan kicsik, de már mutatnak valamit
gyûjtöm. Itt Zalában erre jó lehetõ- ebbõl a vonulatból. Szeretnek alség van. Nagy természetjáró va- kotni, ügyes kezûek, az életkorukgyok. Szintén az én technikám a nak megfelelõen sokat agyagoplasztikus képek. Ennek az az ér- zunk együtt.
dekessége, hogy kiégetés nélkü– És te mennyit dolgozol?
liek az apróbb applikációk.
– Fejben mindig. Mert imádom.
– Budapesten mennyire vol- Sok munkám van, és mindig vantál ismert mûvész?
nak legjobbak. Mert addig csiná– Voltak kiállításaim, de sokat lom, amíg nem vagyok elégedett.
voltam külföldön is. Óbudára a mai De ez nem jelenti azt, hogy rosznapig visszahívnak. De szeren- szak a közbeesõk.

– Boldog embernek vallod
magad.
– Azt csinálom, amit szeretek, a
családommal élek egy csodálatos
tájon, jó az egészségem. Csak hálás lehetek.
– Mit tanácsolsz másoknak,
akiknek most nehezebb?
– Én nem vagyok ahhoz elég
bölcs. A madaraim csak emlékeztetnek arra, hogy hova kell tartanunk. De nincs megvásárolható
megoldás. Van bennem egy
egészséges békesség, ezt akarom közölni a világgal. Talán, hogy
keressük a legkisebb örömöt, örömöt okozó tevékenységet. Alkossunk. És ez lehet kertészkedés,
vagy akár szerelemmel fõzni is.
Most olyanra kerülhet a fókusz,
amire eddig nem volt idõ. És ez jó.

teljesítette, ahol ezt a kijárási korlátozás lehetõségei lehetõvé tették
számára. Így voltak, akik a szabadban futottak, lakhelyük körüli
utcákban vagy saját kertjükben,
míg mások a futópadot választották. Így idén a Zalaegerszeg és
Keszthely közötti futás országos,
sõt nemzetközi méretûvé teljesedhetett ki. Virtuálisan is, hiszen a futók fotókat, videókat és a futás útvonaláról térképeket töltöttek fel
az esemény Facebook-oldalára.
A KOraKIhívással a Korszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány választ adott a járványügyi
helyzet kihívására, de emiatt kitûzött céljai is megváltoztak.
– Alapítványunk az elmúlt években számos projektet valósított
meg, támogatva a gyermekosztályt. Legutóbbi terveink között egy
rehabilitációs park létrehozása
szerepelt, amit felülírt a járványügyi helyzet, ezért lélegeztetéssel
kapcsolatos mûszereket szereztünk be. Két intubáláshoz, lélegeztetéshez használt videolaryngoscopot, továbbá egy központi monitorrendszert, amely különösen fontos szolgálatot teljesíthet az intenzív ellátást igénylõ csecsemõk kezelésében, gyógyításában. Ezek
között egy Európában is csak kevés intenzív osztályon használt,
Magyarországon pedig elsõként
alkalmazott monitort is, amely a
súlyos állapotú gyermekek alapvetõ életfunkciói (légzés, vérnyomás,
szívmûködés) mellett az agy elektromos mûködését is folyamatosan
vizsgálni tudja – mondta el dr.
Gárdos László.
A Korszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány erre a mûszerbeszerzésre 14 millió forintot
tudott fordítani. Ezáltal az egyik
legnagyobb eddigi beruházását
valósította meg, köszönhetõen
magánszemélyek és cégek adományainak, és nemkülönben a
Robert Burns Alapítványnak. A zalaegerszegi nonprofit szervezet
számára a legnagyobb segítség a
személyi adó egy százalékának
felajánlása, ezért bíznak abban,
hogy sokan élnek a lehetõséggel,
melyrõl idén is május 20-ig lehet
rendelkezni.
Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Alapítvány
Adószám: 18019137-2-20
Számlaszám:
11749008-20181978-00000000

KÖNYVTÁROSOK HANGOSKÖNYVE ÉS BLOGJA

 „Kérem a gyerekeket, ne haragudjanak, amiért ezt a könyvet
egy fölnöttnek ajánlom”. Így indul Saint-Exupéry: A kis herceg címû meséje. A zalaegerszegi könyvtárosok home office elkészített
hangoskönyvét pedig korosztálytól függetlenül az olvasóknak
ajánlják, akik levelekben jelezték, mennyire hiányzik számukra a
könyvtárak és a könyvtárosok világa.
– Bánfi Kati –
– Gyerekkoromban rongyosra
hallgatott audio hangoskönyv A kis
herceg és unokaöcsém rajongása
a neki küldött felolvasásáért adta
az ötletet, hogy megszólítsam a
kollégákat egy közös kis herceg
hangoskönyv létrehozásáért –
idézte fel Kocsis Tamás, az Apáczai Tagkönyvtár munkatársa. Õ
tehát az ötletgazda, és a videóanyag összeállítója, szerkesztõje,
akihez 18 kollégája csatlakozott.
Így egy hónap munkálkodás után,
május 4-én ország-világ elé került
az interneten keresztül a közös
irodalmi élménynyújtás.
– Ki a célközönség?
– Elnézést kérünk mi is, hogy elsõsorban nem a gyerekek a célközönség, hanem az olvasók. Sokan
írtak nekünk, hogy hiányzunk. Gondoltuk, ha már személyesen nem
találkozunk, legalább a hangunkat
hallják. 92 éves nagymamám, aki
szintén könyvtáros volt, mondta,
hogy az õ idejében ezt a könyvet
nem is gyerekirodalomként tartották számon, csak késõbb lett az.
És bár nem hivatalos ajánlás, de a
Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületének is szívesen
ajánljuk a felolvasásunkat.
– Hanganyag, képek, jó
arányban megjelenõ animációk.
Hangulatos és ötletes együtt.
Annyi a képanyag, ami még nem
megy a fantázia rovására, viszont a figyelmet fenntartja.
Könnyen ment?
– A hanganyag gyorsabban
meglett, mint a képek. Néhányan
azonnal jelentkeztek a felolvasásra, másokat kicsit unszolni kellett.
De az az egészben a legszebb,
hogy nem munkaköri feladat volt,
hanem önkéntesség, melyben a
családtagok, mint fotósok vagy
közremûködõk is részt vettek. Persze az otthoni felvételek szépsége
a bepittyenõ sms, vagy a „kész az
ebéd!”, ami miatt újra kellett venni.
Sokan nem szeretik a saját hangjukat hallani, ezért kellett gyõzködni, leginkább azt, akinek aztán az
egyik legszebb felolvasása van.
Nekem is jól kijön a tájszólásom –
mondja mosolyogva a vajdasági

MEGNYÍLTAK A TERASZOK, KERTHELYISÉGEK
VENDÉGLÁTÁS KORLÁTOZOTT KERETEK KÖZÖTT

 Óvatosan és a biztonsági követelményeket betartva a héten
újraindult az élet Zalaegerszeg
belvárosában. Napközben már
nagyobb a mozgás, mint az elmúlt idõszakban, megnyíltak az
éttermek, kávéházak, fagylaltozók is, igaz, egyelõre csak a teraszok, kerthelyiségek. Sokan
már el is fogyasztották a karantén utáni elsõ sörüket, vagy süteményüket.

hasonlóan házhoz szállítással
Hogy mi lesz az enyhítést és az
enyhíteni tudtak valamelyest a ki- óvatos nyitást követõen?
esõ bevételeken. Jórészt a törzs– Mint az a városban járva jól
vendégek rendeltek tõlük, bár egy- látszik, nagyon sok hely kinyitott,

– pet –
– Felmérjük a lehetõségeket,
kísérletezünk,
gondolkodunk,
hogy hogyan lehet biztonságosan
üzemelni úgy, hogy közben a vendégek is jól érezzék magukat, és a
lehetõ legjobb kiszolgálásban részesüljenek – válaszolta kérdésünkre Tõke Erik, a Díszpinty
Gasztrobár tulajdonosa.
Mint mesélte, az összes vendéglátót és kereskedõt próbára
tette az elmúlt idõszak. Szerencsések voltak azok, akik hozzájuk

két új kuncsaft is megjelent. Mindez így is töredéke az ebben az idõszakban megszokott bevételüknek, de hasonlókról számoltak be
más vendéglátós ismerõsei is – fogalmazott.

de sajnos olyanokról is hallunk,
akik nem tudják folytatni a vendéglátást. Akik most hozzánk hasonlóan vállalták azt, hogy a teraszon,
kerthelyiségben fogadják a vendégeket, azok az elõírásoknak meg-

származású fiatalember, aki andragógus-mûvelõdésszervezõ végzettségét nem hazudtolja meg.
– Lesz folytatás?
– Nekem nagyon megtetszett
ez a munka, és úgy érzem, a kollégáimnak is. Az is jó volt, hogy
egy új oldalunkról ismertük meg
egymást, illetve, akik nincsenek
napi kapcsolatban, most közelebb
kerültek egymáshoz. Mindenképpen szeretnék más hasonló dolgot, de még utána kell járni, hogy
mit és hogyan lehet.
A siker és fogadtatás a jövõ zenéje, de az már biztos, hogy 48
óra alatt közel 400 megtekintõje
volt a videónak. Mert „Itt a sivatagban olyan egyedül van az ember.
(és) Nincs kevésbé egyedül az
emberek közt sem”
(https://www.youtube.com/watch?
v=xzjAQVFEkk8https://www.youtube.com/watch?v=xzjAQVFEkk8)
Egyéb újdonságról is tájékoztatta lapunkat Tóth Renáta, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese:
– A már meglévõ website, Facebook, Instagram platformunk
mellé megszületett március elsõ
hetében könyvtárunk kreatív
internetes naplója, a Deák-blog
/https://deak.blog.hu/. Háromfõs
csapat (Bálint István Ábrahám,
Herbai Anikó, Szûcs Katalin) végzik az oldal szerkesztését, frissítését. Alapvetõ célja, hogy a könyvtárunkba megérkezõ könyvekrõl,
aktuális
folyóirat-tartalmakról,
DVD-krõl készülõ ajánlókat közzé
tegyük. Emellett szeretnénk felhívni a figyelmet a város irodalmi és
kulturális programjaira, valamint
zalai szerzõk megjelent mûveire,
mûvészeink új alkotásaira, fiatal
tehetségek szárnypróbálgatásaira.
Ezekhez a tartalmakhoz további
linkeket, hivatkozásokat kapcsolhatunk az országos irodalmi és
kulturális kínálatból. Aki szereti a
változatos hírtartalmakat, az most
a blogon csemegézhet. Tavaszi
könyvajánló, játék, a krimi mûfajt
kedvelõknek kvízjáték, könyvbingó is elérhetõ. Ahogy az újdonság
„A kis herceg” hangoskönyv is.
Emellett helyi hírek, a Göcseji Falumúzeum családfakutatás kezdeményezése is olvashatók.

felelõen rendezték át a területet.
Kevesebb asztallal, nagyobb térközökkel, így összességében kevesebb vendéggel kell számolni. A
szûkösebb lehetõségek miatt célszerû idõben asztalt foglalni.
Persze mindezt befolyásolja az
idõjárás is, hiszen ha több napon
át esõs, hûvös idõ van, akkor a
szabadtéri vendéglátás nem igazán mûködõképes. A tulajdonos
azt is elmesélte, hogy bár megfelelõ távolságba helyezték az asztalokat, és minden vendég után
fertõtlenítik is azokat, máris felmerült egy kérdés, amire korábban
nem gondoltak: mi legyen a pokrócokkal, ami a hûvösebb tavaszi
estéken jól jön. Mint mondta, ezeket most egyelõre félretették, és
inkább arra buzdítják a vendégeket, hogy hozzanak magukkal kabátot, vagy akár saját pokrócot is.
– Az elsõ egy-két hét biztos,
hogy mindenki számára a tapasztalatszerzéssel, ötleteléssel telik. Sokat tanulunk mindebbõl, hiszen ez
egy teljesen új helyzet a vendéglátósoknak és a közönségnek egyaránt. Reménykedünk benne, hogy
nem emelkedik a megbetegedések
száma, és ha korlátozott keretek
között is, de tudjuk folytatni nyáron
is a munkát. Igény, úgy látjuk, bõven
van rá, hiszen már most sok az asztalfoglalás, fõleg a hétvégékre.
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Házasságkötési szertartásra kizárólag Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Dísztermében (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5.; továbbiakban: házasságkötõ terem) kerülhet sor.
A házasságkötési szertartásra érkezõk a házasságkötõ termet az épület Széchenyi tér felõli (buszváró elõtti) fõbejáratán közelíthetik meg.
A házasságkötési szertartást megelõzõ adategyeztetésen kizárólag a házasulandók, tanúik és az
anyakönyvvezetõ lehet jelen.
A házasságkötõ teremben a házasságkötési szertartáson az anyakönyvvezetõn, a házasulandókon
és tanúikon, valamint az 1 fõ fotós/videós személyén kívül jelenlévõ személyek összlétszáma legfeljebb
50 fõ lehet.
A házasságkötõ terem a védõtávolság megtartására figyelemmel került berendezésre, azt átrendezni nem megengedett.
A házasságkötõ terem kizárólag a házasságkötés idejére vehetõ igénybe, azt a szertartást követõen
el kell hagyni a hivatali személyzet által irányítottan. A házasságkötési szertartást követõen fotók készítésére kizárólag az épület belsõ udvarán kerülhet sor.
A szertartások között a házasságkötõ terem és kapcsolódó helyiségeinek szellõztetése ideje alatt a
teremben tartózkodni nem lehet.
Kérjük, hogy a házasságkötõ teremben szájat és orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, kendõ, sál) szíveskedjenek viselni.
A házasságkötõ terembe történõ belépés elõtt a kézfertõtlenítõ használata kötelezõ, ezt a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
Jelen rendelkezés 2020. május 4-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.
TISZTELT HÁZASULANDÓK!
Kérjük, hogy a fenti elõírásokról hozzátartozóikat, vendégeiket a szertartást megelõzõen idõben tájékoztatni szíveskedjenek.
Amennyiben a fentiekre vonatkozóan bármilyen kérdés merül fel, forduljanak a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetõihez az alábbi elérhetõségek valamelyikén: telefon: 06-92/502-197; e-mail:
anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu.
A fenti intézkedések betartásához szíves megértésüket és együttmûködésüket kérjük!
Zalaegerszeg, 2020. május 4.

KÖZALKALMAZOTTAK

Balaicz Zoltán
polgármester

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET

 Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelõzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a védelmi intézkedésekrõl szóló 168/2020. (IV. 30.) korm.-rendelet rendelkezéseit figyelembe véve Zalaegerszeg város közigazgatási területén polgári házasságkötési szertartás rendje az alábbiak szerint
kerül meghatározására:

A

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA INTÉZMÉNY SZÉKHELYE RADNÓTI UTCAI ÓVODA

A HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS MEGTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRÕL
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROSBAN

dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ

KÖZALKALMAZOTTAK

ALAPJÁN

ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Szent László utca 53.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történõ felkészítése egyéni differenciált fejlesztéssel
a szabályozó dokumentumok elõírása szerint. Részvétel a nevelõtestület, alkalmazotti közösség
munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus,
• ECDL,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• ECDL
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez, hozzájárul, hogy harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• azakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez, hozzájárul, hogy harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Põdörné Hajdu Ibolya nyújt, a +36-30/991-3986-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 2-138/13-2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásban elõírt követelmények szerint bizottság dönt. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs. A pályázatok átvétele egyeztetést követõen 2020. augusztus 31. napig biztosított.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos honlapján – 2020. április 30.
ZalaEegerszeG hetilap – 2020. május 12.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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KÖZALKALMAZOTTAK

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA INTÉZMÉNY SZÉKHELYE RADNÓTI UTCAI ÓVODA

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA INTÉZMÉNY SZÉKHELYE RADNÓTI UTCAI ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

ÓVODAPEDAGÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2020. 08. 15-tõl 2021. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû, 2020. 08. 15-tõl 2021. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Szent László utca 53.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Szent László utca 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történõ felkészítése egyéni differenciált fejlesztéssel
a szabályozó dokumentumok elõírása szerint. Részvétel a nevelõtestület, alkalmazotti közösség
munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történõ felkészítése egyéni differenciált fejlesztéssel
a szabályozó dokumentumok elõírása szerint. Részvétel a nevelõtestület, alkalmazotti közösség
munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus,
• ECDL,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus,
• ECDL,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• ECDL,
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hogy harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• ECDL,
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hogy harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez, hozzájárul, hogy harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hogy harmadik személy megismerheti a pályázati anyagot.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 15. napjától tölthetõ be.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 15. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Põdörné Hajdu Ibolya nyújt, a +36-30/991-3986-os
telefonszámon.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Põdörné Hajdu Ibolya nyújt, a +36-30/991-3986-os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 2-139/13-2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 2-137/13-2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásban elõírt követelmények szerint bizottság dönt. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs. A pályázatok átvétele egyeztetést követõen 2020. augusztus 31. napig biztosított.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásban elõírt követelmények szerint bizottság dönt. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs. A pályázatok átvétele egyeztetést követõen 2020. augusztus 31. napig biztosított.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos honlapján – 2020. április 30.
ZalaEegerszeG hetilap – 2020. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos honlapján – 2020. április 30.
ZalaEegerszeG hetilap – 2020. május 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Sport

VISSZATEKINTÉS BENCZE TAMÁSSAL
HIBÁNAK TARTJA, HOGY SZERZÕDÉST HOSSZABBÍTOTT

 Ez év januárjában mentette fel a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatának vezetése Bencze Tamás vezetõedzõt. Azóta eltelt egy kis idõ, megkerestük a ZTE egykori játékosát, szakvezetõjét, hogy miként értékeli a történteket.
– Igazából január közepén
megszûnt a kosárlabdával kapcsolatos teendõm – így Bencze
Tamás. – Nem kerestek, de nem is
vállaltam volna azonnal munkát.
Elfáradtam, kicsúcsosodott sok
minden bennem. Jól jött a pihenõ,
még ha a kényszer szülte is. Nem
álltam le teljesen, átjártam Kanizsára egyéni edzéseket tartani.
Gábor Erzsébetnek van pár utánpótlás korú válogatott játékosa,
velük foglalkoztam.
– Visszanézve a ZTE-nél eltöltött idõszakra, mit csinálna
másképp?
– Szeretném leszögezni, nem
érzem, hogy nem dolgoztam volna
jól. Nyilván követtem el hibákat, ez
az edzõi munkával jár együtt. Segítõmmel, Heinrich Róberttel min-

dent megtettünk, hogy a csapat jól
szerepeljen. Akadtak olyan objektív dolgok, ami miatt nem sikerült.
Utánam, az új szakvezetõvel is egy

ideig jól mûködött a dolog, aztán
elõjöttek a régi problémák. Amit
egyértelmûen másképp csinálnék,
nem hosszabbítanék szerzõdést.
A tavalyi szezonban, amikor ment
a csapatnak, 3–4. helyen voltunk a
bajnokságban, sajnos utána jött
egy hullámvölgy. Elõtte megtörtént
velem a hosszabbítás, a vezetés
és jómagam is elégedett volt. Viszszautasítottam több olyan ajánlatot, amely kedvezõbb volt a ZTEnél. Úgy éreztem, képes leszek továbbra is eredményt elérni, jól dolgozni. Összességében jól éreztem
magam a klubnál. Utólag egyértelmû számomra, hiba volt részemrõl
a hosszabbítás. Kétszer léptem
ugyanabba a folyóba, a Falconál is
négy év után hosszabbítottam,
nem jött be, itt is ez történt.
– Távozása után több ideje
van egy edzõnek, elmélyedhet a
szakmában, képezheti tovább
magát...
– A családommal sokkal több

idõt tölthetek, mint korábban, ez
sem utolsó szempont. Az elmúlt
idõszakban jól éreztem magam a
családom körében. Természetesen a szakma sem szorult teljesen
hátérbe, képeztem magam, EuroLiga-mérkõzéseket néztem. Kerestem az új dolgokat. Az angolnyelv-tudásomat is erõsítettem.
Hasznosan teltek a napjaim, mindenre volt idõm.
– A járvány ellenére kosárlabdában is megkezdõdik a következõ szezon tervezése a csapatoknál. Keresték már?
– Voltak ajánlataim férfi- és nõi
csapattól egyaránt. Egyelõre még
nem döntöttem. Nyilván, ha viszszautasíthatatlan ajánlat érkezik a
férfi NB I-bõl, vállalnám, de nemcsak ez a cél lebeg elõttem. Más
területen is lehet alkotni, például
az utánpótlás területén. Egy edzõt
nem szabad az utolsó ténykedése
alapján megítélni, csak a csapata
szereplése alapján értékelni. Sokszor a szerencse, objektív tényezõk, például sérülések is befolyásolják azt.
– Ha idõvel ismét megkeresnék a ZTE-tõl, leülne a csapat
kispadjára?
– A közeljövõben biztosan nem.
Úgy vélem, így van rendjén.

ZÁRT KAPUS MÉRKÕZÉSEKKEL FOLYTATÓDIK AZ NB I

 Döntött a Magyar Labdarúgó-szövetség a 2019–2020-as bajnokság sorsáról. A férfi és nõi NB I-ben a tervek szerint a pályán döntenek a bajnoki címrõl és a kiesésrõl, valamint a férfiaknál megrendezik a Magyar Kupát.

Az összes mérkõzést zárt kapuk mellett kötelesek megrendezni a
csapatok. Az NB I férfimezõnyének valamennyi találkozóját élõben
közvetíti az M4 Sport. A találkozók nem egy idõpontban kerülnek lebonyolításra, hanem a tévés közvetítések miatt egymás után. A bajnoki mérkõzések között kötelezõ lesz a háromnapos pihenõ. A csaAz NB II-ben, az NB III-ban, valamint a megyei bajnokságokban patok a járvány kapcsán tesztelésen is átesnek.
a március közepén a bajnokságok felfüggesztésének pillanatában
A ZTE FC már javában készül a május végi folytatásra. A játékoa tabellán elfoglalt helyezések alapján hirdetnek bajnokot és ki- sok a szakmai stáb irányításával elõbb kis csoportokban edzettek, a
esõt.
lazítás után már a megszokott mederben gyakorol a csapat. A klubnál edzõmérkõzéseket is terveznek. A ZTE azon csapatokkal szeretne edzõmérkõzést játszani, amelyekkel már nem találkoznak az
idény során. (Mezõkövesd, Ferencváros stb.). A klubnál nagyon bizakodnak és mindent megtesznek, hogy jó formában várja a folytatást a csapat. A hosszabb ideje sérült Tamás Krisztián is játékra jelentkezett.
A ZTE FC hátralévõ mérkõzéseinek idõpontja:
26. ford. Május 29. 20.00: Kaposvár–ZTE FC.
27. ford. Június 7. 18.55: ZTE FC–Puskás Akadémia.
28. ford. Június 10. 16.55: DVTK–ZTE FC.
29. ford. Június 13. 21.05: ZTE FC–Paks.
30. ford. Június 16. 19.00: Kisvárda–ZTE FC.
31. ford Június 19. 20.00: ZTE FC–Bp. Honvéd.
32. ford. Június 24.
Újpest FC–ZTE FC.
33. ford. Június 27.
ZTE FC–Fehérvár FC.
Az utolsó két fordulónak még nincsen meg a pontos kezdési idõpontja.

SZÉP TIZENHAT ÉV VOLT
A SPORT NÉLKÜL NEM LEHET ÉLNI
 Az egerszegi városi sportcsarnok 1980-ban az átadásakor korszerû intézménynek számított. Az intézmény elsõ rendszerváltás
utáni igazgatója dr. Kardos Csaba volt. A sportvezetõ aktív korában remek kapusnak számított. Nem véletlenül kapta meg a társaktól az egykori kiváló szovjet kapus után a Jasin becenevet.
– Tizenhat éven át, 1991 szeptember 1-tõl irányítottam a csarnok tevékenységét – emlékezett a
kezdetre dr. Kardos Csaba. – A létesítmény az irányításom idején
még a korszerû csarnokok közé
tartozott. Sok sikeres sport- és kulturális rendezvény zajlott a falai
között.
– Mely rendezvények jelentették a csúcsot?
– Nagyon nehéz választani. Szívemhez mindig közel állt a labdarúgás, fiatalon magam is ûztem ezt a
sportágat. Elsõként az NB I-es csapatok mûfüves teremtornáját említeném. Telt házzal, több éven át
nagy sikerrel rendeztük meg az
eseményt. Ráadásul a ZTE akkori
csapata nagyon értett ehhez a játékhoz. A másik örökre szóló élményem volt a Harlem Globetrotters
kosárlabda-együttese, amely európai turnéja során Magyarországon
elõször Egerszegen lépett pályára.
Abszolút telt ház volt, sok reklamációt is kaptunk, mivel a jegyértéke-

tam a klubnak. Akkor ZTE Goldsun
néven szerepeltek. A névadó
szponzor megszerzése is nekem
sikerült. A mai napig figyelemmel
kísérem a szereplésüket, és ott vagyok a mérkõzéseiken. Nemzetközi rendezvényekben sem volt hiány.
A vívók korosztályos Világkupája
és a felnõttek Európa-bajnoksága
is a sportcsarnok falai között zajlott
le. Felnõtt nõi kézilabda Európabajnokság egyik csoportjának is
házigazdája volt a csarnok, miként
a nõi kosár Eb-é is.
– A tömegsportról sem feledkezzünk meg. Az ön idejében
nagy létszámmal zajlott a Csarnok Kupa teremfoci-bajnokság...
– Érdekességként mondom,
hogy a Zala Volán színeiben, ahol
védtem, csapatom nyerte az elsõ
Csarnok Kupát. Szép tizenhat év
volt.
sítés nem a mi kezünkben volt,
– Mindig szerette a sportot,
amirõl nem tehettünk. Sokan nem
tudtak bejutni a rendezvényre. Az
amerikaiak idehozatala is nagy bravúrnak számított.
– A csarnokban állandóan
szereplõ csapatok közül melyik
állt a legközelebb önhöz?
– A ZTE férfi kosárlabdacsapata. Négy évig vezetõségi tagja vol-

nyugdíjasként, hogy telnek a
napjai?
– Családi házban lakom, a kertben szívesen ténykedem. A számítógépemen van egy komoly sakkprogram, ezen játszom. Igyekszem
fizikailag, szellemileg karbantartani
magam. A sporttévék kínálata pillanatnyilag nem köt le, nem szeretem azokat a mérkõzéseket nézni,
amelyeket már láttam.
– A járvány elmúltával, tovább folytatja a meccslátogatásokat?
– Egyértelmû. A férfi kosárlabda- és focimérkõzéseken ott lesz a
helyem. Sport nélkül nem lehet élni.

egyéni vállalkozó

DÖNTÉS A KÖVETKEZÕ BAJNOKSÁG
LEBONYOLÍTÁSÁRÓL
A ZTE NKK AZ EURÓPA-KUPÁBAN INDULHATNA

 Fontos döntéseket hozott a Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége a bajnokság kapcsán. A tervek szerint a nõknél, illetve a férfiaknál – ahogy az aktuális járványhelyzet megengedi –
október 3-án, vagy október 31-én kezdõdne a bajnokság.
A férfiaknál az október eleji
kezdés esetén változna a középszakasz menetrendje, rövidebb
lenne. Az alapszakasz után az
1–3., 4–6., 7–10., illetve a 11–14.
helyezett játszana körmérkõzéses rendszerben. Ezután lenne a
rájátszás. Október végi kezdés
esetén elmaradna a középszakasz.
A nõknél a bajnokság lebonyolítása nem változna, az alapszakasz után jönne a rájátszás.
A magyar csapatok nemzetközi
szereplésérõl is döntött az
MKOSZ. Itt a ZTE NKK az elmúlt
évek jó szereplései alapján indulhatna az Európa-kupában.
A csapatnál érdeklõdtünk,
hogy élnek-e a lehetõséggel?
– Egyelõre nem foglalkoztunk
az országos szövetség által felkínált nemzetközi szereplés lehetõségével – hangoztatta Tóth László, a ZTE NKK ügyvezetõje: – Az
elsõ lépcsõben a jövõ évi költségvetésünket kell összehozni, meg

kell teremteni a mûködés pénzügyi
feltételeit. Utána jöhet a játékoskeret kialakítása, aztán döntés a
nemzetközi szereplésrõl.

