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Az egybegyûlteket dr.
Besenczi Árpád színházigaztó,
majd Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte, aki az est során Zala-
egerszegért díjban részesítette
Beregszász polgármesterét,
Babják Zoltánt. Ukrajnai testvér-

városunk vezetõje már december-
ben megkapta az elismerést, ám
akkor nem tudott részt venni az
átadási ceremónián, erre csak
most nyílt alkalom. A beregszászi
polgármester megköszönve a dí-
jat, szólt a két város között mûkö-
dõ intenzív és sokoldalú kapcso-
latról. Megköszönte, hogy a jelen-
legi nehéz helyzetben számíthat-
nak a zalaegerszegiek önzetlen
segítéségére, támogatására.

A magyar kultúra napja alkal-
mából immár hagyomány, hogy a

város elismerésben részesíti a
közmûvelõdési, a könyvtári, a mú-
zeumi és a levéltári ágazat egy-
egy kiemelkedõ munkát végzõ
munkatársát, mégpedig az adott
intézmény javaslata alapján. A
múzeumi ágazatból idén Takács
László régésztechnikus vehetett át
elismerést. Két évtizede erõsíti a

Göcseji Múzeum csapatát. Mun-
kája szorosan összefonódott az in-
tézmény nagy feltárási projektjei-
vel, mint például a Zalaegerszeg–
Zalalövõ vasútvonal korszerûsíté-
se, Zalaegerszeg belváros re-
konstrukciója, a Kis-Balaton vízvé-
delmi rendszerének fejlesztése, az
M76-os gyorsforgalmi út építése,
valamint a zalaegerszegi tesztpá-
lya kialakítása.

A közmûvelõdési ágazat díja-
zottja ezúttal Bednárikné Rácz Eni-
kõ, a Keresztury VMK igazgatóhe-

lyettese lett. A fõiskola elvégzése
után elõbb a Megyei Mûvelõdési
és Ifjúsági Központ munkatársa
volt, majd az Öveges József Általá-
nos Mûvelõdési Központba került,
ahol 2013-ig az iskolai és a telepü-
lésrészi kulturális rendezvények és
csoportok létrehozásával, szerve-
zésével foglalkozott. Közben a Pé-
csi Tudományegyetem Felnõttkép-
zési és Emberi Erõforrás Fejleszté-
si Karán mûvelõdésszervezõ
egyetemi oklevelet, 2015-ben pe-
dig mediátor végzettséget szerzett.
2016-tól a Keresztury Dezsõ VMK
igazgatóhelyettese, 2020 óta pedig
az Apáczai Csere János intéz-
ményegység szakmai vezetõje.

A könyvtári ágazat díját Dóráné
Mészáros Anikó megyei könyvtár-
ellátási csoportvezetõ vehette át.
1997-ben szerzett orosz szakos
tanári és könyvtáros diplomát a
szombathelyi Berzsenyi Dániel Ta-
nárképzõ Fõiskolán. Ezután a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
munkatársa lett, immár 25 eszten-
deje szolgálja a város és a megye
olvasóközönségét. 2017-ben
megbízást nyert a megyei könyv-
tárellátási csoport vezetésére. Te-
vékenyen részt vett a könyvtár
2018–19-ben, európai uniós forrá-
sokból megvalósuló fejlesztési
munkálataiban. Több éve a Zalai
Könyvtári Levelezõ címû megyei
szakmai folyóirat szerkesztõje.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Nagy érdeklõdés mellett ren-
dezte meg nyílt napját a Pan-
non Egyetem Zalaegerszegi
Egyetemi Központja. A pályavá-
lasztás elõtt álló középiskolás
diákok az intézmény képzési
rendszerével és célkitûzéseivel
ismerkedhettek meg, hiszen
fontos határidõ közeleg szá-
mukra. Február 15-ig kell lead-
niuk jelentkezésüket a szep-
temberben induló felsõoktatási
képzésekre.

– Antal Lívia –

A rendezvényen Pepper robot
köszöntötte elsõként a felvételi
elõtt álló diákokat, majd a Pannon
Egyetem stratégiai rektorhelyette-
se, a Zalaegerszegi Egyetemi
Központ fõigazgatója elõadásá-
ban az egyetemi képzés fontossá-
gáról hallhattak. Dr. Németh Ist-
ván arra hívta fel figyelmüket,
hogy aki nem szerez egyetemi
végzettséget, nem lesz rá szük-
ség a munkaerõpiacon, mert a
mesterséges intelligencia át fogja
venni a munkahelyeket. Mint
mondta, az ember ugyanakkor
sokkal kreatívabb, mint egy robot,
így az egyetemen megtanulhat-
ják, hogyan tudnak új dolgokat al-
kotni. Ehhez az oktatást is digitá-
lis térbe kell helyezni, a felhõ-

kampuszt ezért hozták létre a
tesztmérnök szakon.  Ez projekt-
alapú oktatást takar; vizsgák he-
lyett projektek kidolgozásáért ka-
pott kreditpontokkal szerezhetik
meg diplomájukat a hallgatók. A
fõigazgató jelezte, a folytatásban
a mechatronikai mérnök, a gé-
pészmérnöki és a mérnökinforma-
tikus szakon vezetik be a felhõ- il-
letve projektalapú oktatást, majd a
gazdasági és informatikai szako-
kon. Ehhez a késõbbiekben az
egyetemet is modernizálják új
épületek, „alkotó környezet” létre-
hozásával. A fõigazgató kiemelte,
kreatív fiatalokra van szükségük.
Egyetemük jövõbiztos képzéseket

kínál számukra itt Zalaegersze-
gen, amelyhez nem kell elmen-
niük Budapestre. 

Az egyetemen minõségi okta-
tás folyik, ráadásul helyben van,
így anyagi szempontból is optimá-
lis választás, vélekedett az Ady
Endre Gimnázium két végzõse.
Ide adják be felvételi kérelmüket:
Kraus Bendegúz a gazdaság és
menedzsment szakon, míg Péterfi
Lili gazdaságinformatikus szakon
kíván továbbtanulni.

Havranek Evelin elsõ éves a
gazdálkodási és menedzsment
szakon, közgazdász szeretne
lenni. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

TÁNCJÁTÉK ÉS DÍJÁTADÁSOK
KULTÚRA NAPI GÁLAMÛSOR A SZÍNHÁZBAN

A 65 éves Zalai Táncegyüttes „A székelyek” címû mûsorával
ünnepelte Zalaegerszeg városa a magyar kultúra napját. A Hevesi
Sándor Színházban rendezett gálaest keretében a kulturális ága-
zat néhány kiemelkedõ dolgozóját is díjazták, átadásra került to-
vábbá a Kultúra mecénása díj.

JÖVÕBIZTOS KÉPZÉSEK, HELYBEN
NYÍLT NAP A ZALAEGERSZEGI EGYETEMI KÖZPONTBAN
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KÉSZÜL
A KÖLTSÉGVETÉS

Február 15-én fogadja el a
képviselõ-testület Zalaegerszeg
2023. évi költségvetését.

Hála az erõs helyi gazdaság-
nak, a kormány támogatásának,
valamint a nyertes pályázatoknak
az európai energiaválság ellenére
stabil költségvetése lesz a város-
nak.

Célok: stabilitás, az energiaha-
tékonyság növelése, az önkor-
mányzati alapellátások zavartalan
mûködtetése, a munkahelyek
megõrzése és további sikeres pá-
lyázati lehetõségek elõkészítése -
fogalmazott Facebook-bejegyzé-
sében Balaicz Zoltán polgármes-
ter és Bali Zoltán alpolgármester.

Fotó: Seres Péter

Babják Zoltán (középen) a kitüntetéssel.
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Az iparnak és a gazdaságnak
ma sokkal gyorsabban van szük-
sége igen magas felkészültségû
emberekre, mint korábban, mond-
ta köszöntõjében dr. Németh Ist-
ván stratégiai rektorhelyettes, a
Zalaegerszegi Egyetemi Központ
fõigazgatója. Mint fogalmazott,

ezért fontos kérdés az oktatás
rendszerének újragondolása, ho-
gyan tudunk jobban oktatni és
egyensúlyt teremteni a digitális il-
letve az offline oktatás között.

A felsõfokú tanulás jövõje címû
elõadásában ezt a kérdést járta
körül dr. Setényi János, a Mathias
Corvinus Collegium Tanuláskutató
Intézetének vezetõje. Az oktatás-
kutató a kihívásokat elemezve azt
vázolta fel, hogy milyen változások
elõtt áll a tanulás és az oktatás vi-
lága. Kiemelte, a kõházakat, az is-
kolákat nem lehet becsukni telje-
sen, hiszen ezen intézményeknek
a jelenléti oktatás mellett szociális
és társadalmi szerepük is van. De
jelen van a digitalizáció, a mester-
séges intelligencia, amellyel
együtt hibrid rendszerek jönnek
létre az oktatásban. Elemezte,
hogy a mesterséges intelligencia
alkalmazása hogyan változtatja
meg az oktatás folyamatát, az ok-
tatók szerepét a magasabb hozzá-
adott értéket képviselõ tanítás irá-
nyába, amelyben új elemként jele-
nik meg a lélek, a hallgatók mentá-
lis edzése. Beszélt a projektalapú
oktatás jelentõségérõl, aláhúzva
azt, hogy a Zalaegerszegi Egyete-
mi Központ a projektek sikeres
megvalósításához szükséges is-

meretek átadását felhõkampusz
kialakításával kívánja biztosítani a
hallgatók számára, ami nem más,
mint egy személyre szabott virtuá-
lis oktatási környezet.

A szakmai napon köszöntõt
mondott Vigh László is. A térség
országgyûlési képviselõje azt
emelte ki, hogy a gazdaság, illetve
a munkaerõpiac „kész” embereket

követel meg, és ehhez az oktatás
rendszerének is alkalmazkodnia
kell. 

Dr. Vadvári Tibor, Zalaeger-
szeg alpolgármestere azt mondta,
az oktatás és a gazdaság össze-
hangolásához meg kell találni a
21. századi megoldásokat. Ebben
fontos kérdés, vajon meddig ter-
jedjen ki a digitális oktatás, mert a
matematika tanításában nem lehet
megúszni a személyes jelenlétet.
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HIBRID RENDSZER AZ OKTATÁSBAN?
SZAKMAI NAP A FELSÕFOKÚ

OKTATÁS ÉS TANULÁS JÖVÕJÉRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, nem kell izgulni

a felvételi miatt, amely vissza-
gondolva nem is volt olyan ne-
héz, a vizsgaidõszak sokkal
húzósabb volt.

Õ is kiemelte, hogy az egye-
tem itt van a városban, a Zala-
egerszeghez közeli Salomvárról
sem messze, ahonnét bejár.

Jól érzi magát, családias a

hangulat, az oktatók segítõké-
szek. 

A Zalaegerszegi Egyetemi Köz-
pont teljes képzési portfólióját tan-
székvezetõk és intézetigazgatók
mutatták be a nyílt napon, amelyen
a felvételi változásokról, a duális
és nyelvi képzésekrõl, a kollégiumi
elhelyezésrõl valamint a hallgatói
szervezetekrõl is részletes infor-
mációt kaptak a középiskolások.

JÖVÕBIZTOS KÉPZÉSEK, HELYBEN
NYÍLT NAP A ZALAEGERSZEGI

EGYETEMI KÖZPONTBAN

Hibrid rendszerek jönnek létre az oktatásban, vagyis maradnak
a „kõházak”, azaz iskolák személyes jelenléttel, de emellett önál-
ló tanulás is lesz online formában, hangzott el a Zalaegerszegi
Egyetemi Központ által szervezett szakmai napon.

Dr. Setényi János elõadását tartja.

– AL –

A sajtótájékoztatón a nyomo-
zócsoport tagjai számoltak be az
ügyrõl. Vincze Martin rendõr fõ-
törzsõrmester, a fõkapitányság
bûnügyi osztályának munkatársa
felidézte, hogy egy zalaegerszegi
biztonsági szolgálat 2021. október
elsején hajnali 2 órakor tett beje-
lentést, miszerint a Balatoni út
5–7. szám alatti mûszaki áruház-
ba betörtek. A helyszínelés során
megállapították, hogy az ismeret-
len elkövetõk az épület hátsó falát
megbontva jutottak be a raktárba,
ahonnét nagy értékû mobiltelefo-
nokat, tableteket, fejhallgatókat és
okosórákat tulajdonítottak el mint-
egy 38 millió forint értékben. A
rongálással közel félmillió forintos
kárt okoztak. Az elkövetõk erõvá-
gót, csavarhúzót, feszítõvasat
hagytak hátra, amit lefoglaltak. A
bûnügyi technikus festékmintát,
anyagmaradványt illetve biológiai
anyagmaradványt is rögzített a
helyszínen. Az áruház közvetlen
környezetében lévõ térfigyelõ ka-

merák felvételeit szintén lefoglal-
ták. A Zalaegerszegi Rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztálya ezért je-
lentõs értékre, dolog elleni erõ-

szakkal elkövetett lopás gyanúja
miatt indított eljárást ismeretlen
elkövetõk ellen. 

Mivel a lopás során használt
eszközök (erõvágó, csavarhúzó,

feszítõvas) újak voltak, kutakodni
kezdtek a nagyobb barkácsáru-
házak weboldalain, hol vásárol-
hatták ezeket, tette hozzá Szigeti
Zsolt rendõr zászlós. A zalaeger-
szegi kapitányság nyomozója el-
mondta, ennek során azonosítot-
ták be a siófoki barkácsáruházat,
amelynek kamerafelvételén lát-
szik, hogy két férfi vásárolta meg
ezeket az eszközöket. A zala-

egerszegi kamerafelvételek pedig
arról tanúskodnak, hogy ugyanez
a két férfi a betörés elõtt két nap-
pal megérkezik gépkocsival a mû-
szaki áruházhoz. Az egyik a par-

kolóban, míg a másik az üzletben
készít felvételeket, hogy feltérké-
pezze a helyszínt. A lekért digitá-
lis adatokból kiderült, hogy az el-
követõk a vásárlás napján érkez-
tek Ausztriából Magyarországra
egy osztrák és egy lengyel rend-
számú autóval. Siófokon szálltak
meg, és innen indultak Zalaeger-
szegre. A betörés után az M7-es
és az M3-as autópályákon át tá-
voztak Romániába. A digitális
adatok szerint több európai or-
szágban (Franciaország, Német-
ország, Ausztria, Csehország és
Szlovákia) is jártak, ahol a négy
román férfi hasonló bûncselek-
ményeket követett el, mint Zala-
egerszegen.

Karmazsinné dr. Srágli Izabella
rendõr százados, a rendõr-fõkapi-
tányság bûnügyi osztályának
munkatársa elmondta, hogy tekin-
tettel az ügy összetettségére és
nemzetközi érintettségére, 2022
áprilisában nyomozócsoportot
hoztak létre. A tettesek elfogása
érdekében több külföldi hatóság-
gal is együttmûködtek, melynek
fontos állomása volt a tavaly októ-
beri Hágában tartott konferencia.
Ennek hozadéka volt, hogy a négy
elkövetõt, a román rendõrséget is
bevonva, 2022. december 6-án el-
fogták Romániában. Lefoglaltak
tõlük több mobiltelefont, számító-
gépet, digitális adathordozót, vala-
mint a bûncselekmény elkövetése-
kor viselt ruházatukat. Az európai
nyomozási határozat alapján két
személyt gyanúsítottként, a másik
két személyt tanúként hallgatták ki
az eljárás során, amely jelenleg
vizsgálati szakaszban áll.

MÛSZAKI ÁRUHÁZBA TÖRTEK BE
ROMÁN BÛNBANDÁT LEPLEZTEK LE

A Zala Vármegyei Rendõr-fõkapitányság valamint a Zalaeger-
szegi Rendõrkapitányság alkotta nyomozócsoport közremûködé-
sével elfogták azt a négyfõs román bûnbandát, melynek tagjai
nemcsak Zalaegerszegen, de több európai ország városában is
hasonló bûncselekményeket követtek el, nagy értékû informati-
kai eszközöket eltulajdonítva áruházakból.

Sznopek Veronika sajtószóvivõ mellett Karmazsinné dr. Srágli Izabella,
Szigeti Zsolt és Vincze Martin, a nyomozócsoport tagjai.

A Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány (ZMVA)
megállapodást kötött a Vállal-
kozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetségével (VOSZ),
melynek értelmében a Zala Vár-
megyei Közgyûlés által alapí-
tott alapítvány keszthelyi irodá-
ja VOSZ-pontként is mûködik,
biztosítva a Széchenyi Kártya
Program hiteltermékeivel kap-
csolatos ügyintézést a vállalko-
zások számára.

– AL –

Az errõl szóló megállapodást
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
kuratóriumának elnöke valamint
Gesztesi Béla, a VOSZ ügyveze-
tõ igazgatója írta alá a Megyehá-
zán.

Zalaegerszegen és Nagykani-
zsán 2014 óta mûködnek VOSZ-
pontok, amelyek feladata a hitele-
zés segítése, idézte fel Doucha
Ferenc, a VOSZ Zala Megyei
Szervezetének volt elnöke. El-
mondta, ez kétféleképpen törté-
nik: a ZMVA által nyújtott mikro-
hitelezéssel, valamint a VOSZ és
a KAVOSZ Zrt. által koordinált
Széchenyi Kártya Program hitel-
termékeivel, amelyekre nagyon
nagy az igény. Ennek keretében
már beruházási hitel is elérhetõ,
ami hathatós segítség a vállalko-
zások számára. Mint fogalmazott,
ez a lehetõség már az alapítvány
keszthelyi irodájában is rendelke-
zésre áll, amely VOSZ Pontként
biztosítja a Széchenyi Kártya
Program hiteltermékeinek igény-
lését helyben, segítve a turisztikai
és a szolgáltatóipari beruházások
megvalósítását.

Gesztesi Béla, a VOSZ ügyve-
zetõ igazgatója méltatta a ZMVA
aktív szerepvállalását. Mint

mondta, ezért is támogatták szí-
vesen a bõvítést, amelynek a je-
lenlegi gazdasági helyzetben na-

gyon fontos létjogosultsága van.
Kiemelte, hogy eddig négyezer
milliárd forintnyi hitelkihelyezés

történt meg a Széchenyi Kártya
Program keretében, amit mintegy
360 vállalkozás vett igénybe az
országban. A tavaly húszéves
Széchenyi Kártya Program tehát
megkerülhetetlen gazdaságpoliti-
kai elemmé vált. 

A Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány közcélú fel-
adatokat lát el, ezért is öröm,
hogy engedélyt kaptak a VOSZ-
pont megnyitására Keszthelyen,
fûzte hozzá az elhangzottakhoz
Kustán Gyula, az alapítvány ügy-
vezetõ igazgatóhelyettese. Mint
mondta, az új feladatot, a keszt-
helyi és térségbeli vállalkozások
legmagasabb szintû kiszolgálását
a meglévõ iroda tevékenységé-
nek bõvítésével látják el, amely-
hez egyaránt rendelkeznek a
technikai és személyi feltételek-
kel. A ZMVA Széchenyi Kártya
Program hiteltermékeinek ügyin-
tézésével 2022-ben közel 10 mil-
liárd forint értékû kérelmet vizs-
gált meg és közvetített a VOSZ
felé, amit idén a duplájára kíván-
nak növelni, hangsúlyozta végül.

VOSZ-PONTKÉNT IS MÛKÖDIK
A ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY KESZTHELYI IRODÁJA

– AL –

Az átadáson a civil szervezet
nevében Vámosi László elmondta,
munkakapcsolat révén jutott tudo-
másukra, hogy az osztály munka-
társai bordásfallal is bõvítenék az
alternatív szülõszoba eszközpark-
ját. Mint fogalmazott, egyértelmû
volt, hogy segítenek ebben, hiszen
nonprofit egyesületként minden
évben igyekeznek valamilyen tá-
mogatandó cél mellé állni lehetõ-
ségeik szerint. Így került sor a bor-
dásfal beszerzésére és felszerelé-
sére az alternatív szülõszobába.  

Az elmúlt években családbarát
szemléletûvé vált a szülészet,
amelyhez az infrastrukturális felté-
teleket is megteremtették, emlé-
keztetett dr. med. habil Gasztonyi
Beáta PhD, a kórház fõigazgatója.
Ehhez egy projekt állt rendelkezé-
sükre, amely során átépítették a
szülészetet, így létesült az alterna-
tív szülõszoba is, valamint mûsze-
reket, eszközöket szereztek be. A
bordásfal nem szerepelt benne, de
az osztály dolgozói szerették vol-
na. Kívánságuknak az egyesület
tett eleget. Egy felajánlásnak so-
hasem az értékét kell nézni, ha-

nem a mögötte lévõ segítõ szán-
dékot, emelte ki köszönetként a fõ-
igazgató. 

Dr. Nyilas Pál osztályvezetõ fõ-
orvos úgy vélekedett, a bordásfal
beépítése az alternatív szülõszo-
ba lehetõségeit bõvíti. A vajúdó
nõk nemcsak hagyományos mó-
don, háton fekvõ pozitúrában tud-
nak szülni, hanem a bordásfalba
kapaszkodva függõleges, guggoló
vagy álló testhelyzetben is. A csa-
ládbarát szülészeti szemlélet a po-
zitív szülésélményt célozza meg
azzal, hogyha a körülmények en-
gedik, a babák természetes mó-
don és háborítatlanul jöjjenek a vi-
lágra.

Az alternatív szülõszobában
van szülõágy, ülõgarnitúra, labda,
sarokkád és már bordásfal is.

Kustán Gyula, Pácsonyi Imre, Gesztesi Béla és Doucha Ferenc

BORDÁSFAL, AMI SEGÍT
CSALÁDBARÁT SZEMLÉLET A SZÜLÉSZETEN

A Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület bordásfalat vásárolt
és szerelt fel a Zala Megyei Szent Rafael Kórház alternatív szülõ-
szobájába. Az eszközzel bõvült azon lehetõségek köre, amelyek
segítségére vannak a szülés alatt az édesanyáknak. 
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A Kosztolányi utcában jelenleg
két épületben mûködõ call center
hasonló volumenû fejlesztést hajtott
végre 2010-ben és 2011-ben, amit
Zalaegerszeg önkormányzata 2012-
ben Innovációs Díjjal ismert el, idéz-
te fel Ott Tibor ügyvezetõ igazgató.
Mint mondta, a mostani, szintén sa-
ját erõs beruházásban megújították
a teljes informatikai infrastruktúráju-
kat. Újra cseréltek a 240 operátori

állomást mûködtetõ PC konfigurá-
ciót, és vásárolnak még 270 számí-
tógépet. Eddig 6, illetve a továbbiak-
ban 4 nagy teljesítményû szervert
helyeznek üzembe, amelyek egy-
részt a munkát irányítják, másrészt
a rendszer biztonságát felügyelik.
Kiemelte, tevékenységükhöz elen-
gedhetetlen a legkorszerûbb infor-
matikai eszközpark, amely azért is
szükséges, mert a kibertámadások
száma megnégyszerezõdött az uk-
rajnai háború óta. Megbízóik meg-

követelik, hogy munkaidõben 99,99
százalékos rendelkezésre állást biz-
tosítsanak. Ez vonatkozik az ener-
giaellátásra is. Saját szünetmentes
áramforrásaikkal mintegy tíz napig
képesek mûködni úgy, ha megszûn-
ne az áram- és a gázszolgáltatás. A
mintegy másfél éve megkezdett be-
ruházás részeként Zalaszentba-
lázson új raktáringatlant létesítettek,
Zalaegerszegen pedig egy meglévõ
ingatlanjukat alakítják át call center-
ré. A cég idén 150 fõvel bõvíti mun-
katársai számát, amely így a meglé-
võkkel együtt 300 fõre növekszik.
2024-ben pedig még 120 új alkal-
mazottat kívánnak felvenni. Az ügy-
vezetõ igazgató jelezte, hogy több-
ségében nõket alkalmaznak, akik
között nagyon sok a kisgyermekes,
egyedülálló, idõs szüleiket gondozó.
Õket segítve lehetõséget teremtet-
tek az idõszakos otthoni munkavég-
zésre, nemcsak a koronavírus-jár-
vány idején.

A Kosztolányi utca villasorához
tartozó két épület felújításával a
Binax építészeti örökséget mentett
meg, emelte ki Balaicz Zoltán, Za-
laegerszeg polgármestere. Mint
mondta, tavaly decemberben
mindössze 2,6 százalék volt a re-
gisztrált munkanélküliek aránya a
városban. A következõ két évben
1700 új munkahely jöhet létre,
amely köszönhetõ a Binax fejlesz-
tésének is. Méltatta továbbá, hogy
a cég fõként nõknek ad és teremt
munkahelyeket, ellenben az ipari
beruházásokkal, ahol többségé-
ben férfiakat foglalkoztatnak. 

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje azt hangsú-
lyozta, hogy a riogatások ellenére
Magyarországon nem növekszik a
munkanélküliség, nincs recesszió.
Sõt ma már inkább azt vetítik elõ-
re az elemzõk, hogy 2023-ban is
növekedni fog a magyar gazda-
ság. Már egyszázalékos növeke-
dés is több száz milliárd forintot je-
lent a nemzetgazdaságnak. Mint
mondta, a Binax fejlesztése azért
jelentõs, mert nem csak munkahe-
lyeket teremtenek, de példát mu-
tatnak az innovációra és a mobili-
tásra is.

3Aktuális

A gyõztesnek járó emléktáblát
és pénzjutalmat Balaicz Zoltán pol-
gármester adta át a tulajdonosok-
nak. A helyszíni sajtótájékoztatón
kiderült: a kicsi üzletet egy
testvárpár – Sipos Eszter és Sipos
Roland – mûködteti. A cukrászdát a
kilencvenes évek elején még szü-
leik alapították, a gyerekek pedig to-
vábbvitték a családi vállalkozást.

A város most elõször hirdette
meg két kategóriában (étterem és
cukrászda/kávézó) az Év legked-
veltebb vendéglátóhelye versenyt,
melynek elsõ nyertese a cukrász-
dák közül a kertvárosi süteményüz-
let lett – fogalmazott Balaicz Zoltán.
Hozzátette: az internetes szavazá-
son 1825 voks érkezett ebben a ka-
tegóriában.  Második a Legends

pub, harmadik pedig a Dolce Vita
kávézó lett.

Kihirdették a „2022-es Egerszegi
Advent legjobb forralt bora” verseny
gyõztesét is. Az elismerést egy új
családi vállalkozás, a Violkonyha ve-
hette át. A cég képviseletében Viola
Kitti volt jelen a városházán rende-
zett ceremónián. A nyertesnek járó
oklevelet Balaicz Zoltán polgármes-
ter adta át, aki felidézte: a versenyt a
2016-os Egerszegi Adventre hirdet-
te meg elõször az önkormányzat a
Városmarketing Irodával együttmû-
ködve. Így 2017 januárjában adták
át elõször a díjat. A mostani szava-
záson 827-en vettek részt. A nyertes
a Violkonyha lett, második helyen a
Borkocka, a harmadikon pedig a Tü-
tü gasztróbusz végzett.

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE
AZ ÉV CUKRÁSZDÁJA

ÉS A LEGJOBB FORRALT BOR

Az Év legkedveltebb vendéglátóhelye verseny „cukrászda/ká-
vézó” kategóriájának nyertese a 2022-es évben a kertvárosi
Esztrol süteménybolt lett a közönség szavazatai alapján.

– pet –

Elhangzott: a korábbi közmûja-
vítási munkák miatt szabdalttá,
balesetveszélyessé vált a Petõfi
utca egyik legforgalmasabb járda-
szakasza, emiatt döntöttek a felújí-
tás mellett. Az érintett útszaka-
szon rendszeresen problémát
okozott a csapadékvíz is, a régi
„oldalbeömlõs” elvezetés miatt.

Mint azt Káldi Dávid elmondta, ezt
a technikát vízszintes, útburkolat-
ba épített csapadékvíz-elvezetés-
re cserélték. A burkolat helyreállí-
tása elõtt a szennyvízrendszert is
átépítették, továbbá a távközlési
szolgáltató kicserélte a munkate-
rületen található régi fedlapokat.

A közmûrendezési és szegé-
lyezési munkálatokat követõen 83
méter hosszúságban, 4 centiméter

vastagságban kapott
új aszfaltréteget a Ta-
karék köz–Kossuth
utca közötti sétány. A
fejlesztés teljes költ-
sége közel 12 millió
forint volt.

Balaicz Zoltán hoz-
zátette: idén a válság
és a takarékossági in-
tézkedések ellenére
is folytatódnak az eh-
hez hasonló beruhá-
zások, és nem áll le a
Kovács Károly Város-
építõ program sem.
Utóbbi keretében
2024 végéig, mintegy
15 milliárd forintos rá-
fordítással, az összes
tervezett projekt meg-
valósul.

JÁRDAFELÚJÍTÁS A PETÕFI UTCÁBAN
KÖZMÛRENDEZÉS, FRISS ASZFALT

Megújult a Petõfi utca Takarék köztõl a Kossuth utcáig tartó
járdaszakasza. Az önkormányzati forrásból finanszírozott beruhá-
zás eredményeirõl a helyszínen tartott sajtótájékoztatót Balaicz
Zoltán polgármester és dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselõ.

Egy páterdombi pizzéria (Piz-
za Mamma Napoli) lett a 2022-es
év legkedveltebb vendéglátóhe-
lye a közönség szavazatai alap-
ján. A nyertesnek járó elisme-
rést ünnepélyes keretek között
adták a tulajdonosoknak a hely-
színen.

– pet –

Mint azt Balaicz Zoltán polgár-
mester elmondta: az immár ha-
gyományosnak tekinthetõ verseny
célja a zalaegerszegi éttermek,
kávézók és cukrászdák kínálatá-
nak értékelése, elismerése, illetve
azok szakmai nívójának emelése.
A korábbi években, 2005–2010
között a KISOSZ kezdeményezé-
sére, évente több kategóriában is
díjazták a város vendéglátóhelyeit.
Az éttermeket, kávézókat akkor
egy szakmai zsûri járta végig, akik
a verseny végén összegezték és
értékelték a tapasztalatokat. A ver-
seny ugyan 2010-ben néhány évre
megszakadt, ám 2016-ban a Vá-

rosmarketing Iroda koordinálásá-
val újra meghirdették a gasztronó-
miai „vetélkedõt”, ezúttal viszont
már a digitális kor elvárásainak
megfelelõen. Vagyis nem a zsûri
dönt, hanem maga a közönség: az
éttermeket, cukrászdákat látogató
vendégek adják le szavazataikat

egy erre a célra létrehozott
internetes oldalon.

A polgármester hozzátette:
2022-ben annyi változás történt,
hogy nem egy, hanem két kategó-
riában hirdették meg a versenyt,
így külön lehetett szavazni az ét-
termekrõl és külön a cukrászdák-

ról/kávézókról. 2022-ben össze-
sen 2936 szavazat érkezett be, a
megmérettetést pedig toronyma-
gasan a páterdombi pizzéria nyer-
te. Második helyen a Vándor Viga-
dó végzett, a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára pedig a Galeri Ét-
terem és Sörözõ csapata állhatott
fel.

A nyertesnek járó „Év legked-
veltebb vendéglátóhelye 2022”
táblát, és a 100 ezer forintos jutal-
mat a pizzéria tulajdonosai, Dobos
Tamás és Molnár Lívia vették át a
polgármestertõl. 

Dobos Tamás a díjat megkö-
szönve elárulta: a siker titka az
olasz (nápolyi) származású szaká-
csuk, Ciro Aricó, akivel egyszer
Görögországban barátkoztak ösz-
sze. Késõbb, mikor üzletük meg-
újítására készültek, és szakácsot
kerestek, felhívták telefonon, hogy
mi lenne, ha Magyarországon
dolgozna… Ciro szívesen jött, az
utazás és a kaland amúgy sem
idegen tõle, hiszen Angliában és
Görögországban is dolgozott már.
A pizzakészítés mesterségét pe-
dig tulajdonképpen tizenhárom
éves kora óta ûzi. 

A tulajdonosok köszönik a sza-
kácsuknak, valamint az étterem
többi kollégájának a munkát, a
vendégeknek pedig a bizalmat és
a szavazatokat.

A JÓ PIZZA TITKA AZ OLASZ SZAKÁCS
ÁTADTÁK AZ ÉV LEGKEDVELTEBB VENDÉGLÁTÓHELYE DÍJAT

Ciro, a szakács (jobbról). Mellette Molnár Lívia, Dobos Tamás és
Balaicz Zoltán.

A telefonos ügyfélszolgálati és értékesítési tevékenységet vég-
zõ Binax C. C. Kft. ingatlanfejlesztésbe fogott és munkatársai lét-
számát is jelentõsen bõvíti Zalaegerszegen, jelentették be sajtó-
tájékoztatójukon.

JELENTÕSEN NÖVELI MUNKATÁRSAI SZÁMÁT
A CALL CENTEREKET ÜZEMELTETÕ BINAX C.C. KFT. 



4 Városháza

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT (ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS UTCA 58–60.) 

FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:
GONDOZÓ-ÁPOLÓ (HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS) TELJES MUNKAIDÕ

Munkavégzés helye:
Zalaegerszeg közigazgatási területe, munkarend: nappali; munkaidõ: 7–19, beosztás szerint.

Bõvebb információ a 92/569-123 telefonszám 14-es mellékén, illetve az alapszolgaltatas@
gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ. 

Az gondozó/ápoló munkakör szakmai végzettséghez kötött, jelentkezni a fenti címre történõ szakmai
önéletrajz megküldésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI

A ZALAEGERSZEG, 7472 HELYRAJZI SZÁMÚ 2866 M2 NAGYSÁGÚ,
„KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET” MEGNEVEZÉSÛ ÉPÍTÉSI TELEK INGATLANT.

Az ingatlan induló vételára bruttó 17.400.000 Ft.

A pályázati ajánlatokat „Hock J. u. 7472 hrsz” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 15. (szerda) 10.00 óra. 

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepélyes keretek között köszöntjük

azokat a pedagógushivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik
50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus-pályafutásuk megkezdé-
séhez szükséges elsõ oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagóguspályán eltöltött esztendõkért.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az
arany-, gyémánt-, vas-, rubin-, illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok elõször meg-
szerzett oklevélének másolatát (a pedagógus-pályafutás alatt megszerzett további oklevelekhez kap-
csolódó díszoklevél-kérelmek továbbítására nincs módunk és lehetõségünk), szakmai pályafutásukat
bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél máso-
lata).

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet közremûködésével a Polgármesteri Hivatal földszintjén vehetõ
át.

Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási
intézményeiben tevékenykedtek, hogy 2023. február 1-tõl február 15-ig adategyeztetés céljából sze-
mélyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinethez. 

A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent
megjelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért kérjük a határidõ
pontos betartását!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

A „GÖCSEJI TUDÁSKÖZPONT – ZALAEGERSZEGI HELYI TERMÉK PIAC” FÖLDSZINTI,
87,76 M2 NAGYSÁGÚ SZÖVETKEZETI BOLTJÁT.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 20. (hétfõ) 10.00 óra.
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

A HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVES PIAC FÖLDSZINTI,
142,78 M2 NAGYSÁGÚ VENDÉGLÁTÓEGYSÉGÉT (BISZTRÓ ÉS SÜTÖDE)

A HOZZÁ TARTOZÓ HELYISÉGEKKEL EGYÜTT.
Pályázat beadásának határideje: 2023. február 22. (szerda) 10.00 óra.
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba.

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN
KÍVÁNJA BÉRBE ADNI 3 ÉV HATÁROZOTT IDÕTARTAMRA,
2023. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL AZ ALÁBBI INGATLANT:

A pályázatokat „Helyiségbérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázati ajánlat:
A PÁLYÁZATI AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,

amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak

nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 22. 12.00 óra
Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye • 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott
címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló havi

NETTÓ bérleti díj
Bánatpénz

(Ft)

Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. sz.
alatti 3013/1 hrsz-ú ingatlan

vendéglátó-
helyiség 29 m2 30.000 Ft 5.000 Ft

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség és szakkép-

zettség – a muzeális intézményekrõl, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekez-
désében, továbbá a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak munkaköreirõl és foglalkozta-
tási követelményeirõl, az intézményvezetõi pá-
lyázat lefolytatásának rendjérõl, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításá-
ról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI-rendelet 3. §
(1) bekezdésében meghatározottak szerint,

– B2 szintet elérõ idegennyelv-ismeret, amely-
nek igazolása történhet különösen legalább ál-
lamilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bi-
zonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat,
vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl
szóló igazolás bemutatásával,

– végzettségének, szakképzettségének vagy az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban legalább ötéves szakmai gya-
korlatot szerzett,

– végzettségének és szakképzettségének vagy
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ,
kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudomá-
nyos tevékenységet végez,

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése.
Ennek hiányában a vezetõ állású munkaválla-
lói munkakör betöltését követõ két éven belül
köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló
okiratot bemutatni.

Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsé-
ge alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzett-
séggel rendelkezik, vagy a képzést a munkakör
betöltését megelõzõen elvégezte, és azt okirattal
igazolja.

A pályázathoz csatolni kell:  
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok máso-

latát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tu-

dományos munka bemutatását,
– a munkakör betöltésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásá-

ban részt vevõk a pályázat tartalmát megis-
merhetik,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot, hogy a Munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében
személyével kapcsolatban összeférhetetlen-
ség nem áll fenn.

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. és
Deák Ferenc tér 6.

Ellátandó feladatok:
Igazgatóhelyettesi feladatok ellátása az érvény-

ben lévõ Szervezeti és Mûködési Szabályzat sze-
rint; a József Attila Városi Tagkönyvtár, a Gábriel
József Könyvtár és Mûvészeti Mûhely;

az Apáczai Csere János Tagkönyvtár valamint
a városi fiókhálózat vezetése és felügyelete az ér-
vényben lévõ Szervezeti és Mûködési Szabályzat
szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. február 15.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. március 15.

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja 2023.
április 1-je. A vezetõi munkakör betöltése határo-
zott idõtartamra, 2028. március 31-ig szól, a mun-
kaszerzõdésben 3 hónap próbaidõ kerülhet kikö-
tésre.

A munkabér megállapítása a Munka törvény-
könyvérõl szóló 2012. évi I. tv alapján közös meg-
egyezéssel történik.

A pályázatot a Deák Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár igazgatójához (Zalaegerszeg, Deák
Ferenc tér 6.) kell benyújtani postai úton vagy
személyesen. A titkárság 2023. március 31-ig
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. sz. alatt mû-
ködik.

A pályázatról a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás
után az intézmény vezetõje dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további
felvilágosítás Kiss Gábor Igazgatótól, a 20/983-
5344-es telefonszámon illetve az info@dfmk.hu
e-mail-címen kérhetõ.

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

PÁLYÁZATOT HIRDET
IGAZGATÓHELYETTESI MUNKAKÖR

BETÖLTÉSÉRE
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A levéltári ágazat munkatársai-

nak járó elismerést idén Molnár
András fõlevéltáros, igazgatóhe-
lyettes, címzetes igazgató kapta.
1985-ben történelemtanári és
könyvtárosi oklevelet szerzett.
Már fõiskolai tanulmányai során
elmélyült benne a levéltári forrá-
sok szeretete, másrészt pedig az
1848-as forradalom és szabad-
ságharc iránti érdeklõdés. Elsõ és
eddig egyetlen munkahelye 1985
óta a zalaegerszegi levéltár. Már
munka mellett kezdte meg egye-
temi tanulmányait az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen, levél-
tár szakon. 1995. január elsején
az intézmény igazgatóhelyettese,
2000. július elsején pedig igazga-
tója lett, mely posztot 2022-ig töl-
tötte be. A reformkor és az
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc zalai eseményeivel,
valamint másik kedvenc témájá-
val, a második világháború idején
tevékenykedett zalai alakulatok

hadtörténetével kapcsolatban
1984-tõl 2022-ig 239 tudományos
publikációja jelent meg.

A rendezvényen adták át a
Kultúra mecénása díjat, melyet
idén az Aegon Biztosító Zala-
egerszegi Kirendeltsége (a
Jadran-Mart Kft.) kapta. A cég az
elmúlt években lépett fel komoly
támogatóként a Keresztury De-
zsõ VMK életében. 

Az iroda által biztosított keret-
bõl az intézmény éves szinten
több rendezvényt is meg tud való-
sítani, amelyek a támogatásnak
köszönhetõen ingyenesen, vagy
az eredeti költségekhez képest

kedvezõbb áron látogathatók.
Nagy Kálmán festõmûvész alkotá-
sát Stancsics József irodavezetõ
vette át Balaicz Zoltántól és Vigh
László országgyûlési képviselõtõl.

A díjátadás után a Zalai Tánc-
együttes A székelyek címû pro-
dukcióját láthatta a közönség. Az
elõadás koreográfusa és egyik
szereplõje Kósa Ruben, valamint
Kósa-Kemes Laura volt. A táncjá-
tékot kiegészítették Berecz And-
rás Kossuth-díjas ének- és mese-
mondó anekdotái. Az elõadás a
magyar, valamint ennek része-
ként a székely kultúra sokszínû-
ségét mutatta be. 

– pet –

Közösségi kezdeményezésre
még 2016-ban kezdõdtek meg Za-
la megyében az egyetlen magyar
alapítású férfi szerzetesrend, a
Magyar Pálos Rend egykori kö-

zépkori kolostorainak kutatásai. A
Göcseji Múzeum és a keszthelyi
Balatoni Múzeum szakmai munká-
jával, valamint civil partnerek köz-
remûködésével elinduló, és közös-

ségi finanszírozásból megvalósult
kutatási program a négy egykori
zalai pálos kolostor (Vállusszent-
miklós, Örményes, Elek, Enyere)
helyének minél teljesebb feltárá-
sára összpontosított. A projekt
szakmai vezetõje Simmer Lívia és

Havasi Bálint régészek (Göcseji
Múzeum).

A Magyar Géniusz Program ke-
retében tavaly elnyert közel 8 mil-
lió forintos támogatásból a Göcse-

ji Múzeum szeretné folytatni az el-
múlt években megkezdett közös-
ségi régészeti ásatást Válluson és
Zalacsány-Örvényeshegyen. De a
pályázat keretében konferenciát is
szerveznek, valamint ehhez kap-
csolódóan egy kötet is napvilágot
lát.

Havasi Bálint és Simmer Lívia
többek között elmondták: Óhidon
és Kehidán roncsolásmentes,

geofizikai kutatások
kezdõdnek. A pro-
jekt segítségével
nemcsak az elmúlt
évek régészeti és
térinformatikai mun-
káit sikerül össze-
gezni, hanem új ter-
mészettudományos
vizsgálatokra is sor
kerül. Az eredmé-
nyeket  2023 szep-
temberében a „Pá-
losok nyomában” cí-
mû konferencián
mutatják majd be a
Mindszentyneum-
ban. A helyi tudo-
mányos ülés a „Fe-
hér barátok hagya-
téka” elnevezésû or-
szágos konferen-
ciasorozat része. A

Magyar Pálos Rend védnöksége
alatt álló kétnapos rendezvény a
hazai pálos monostorok kutatásá-
val foglalkozó szakemberek ran-
gos seregszemléje lesz. A régé-

szet, a térinformatika, a rendtörté-
net, a vallási és kulturális turizmus,
valamint a pálos építészet téma-
körében hangzanak el elõadások.
De a résztvevõk egy buszos kirán-
dulás keretében meglátogatják a
Zala megyei pálos emlékhelyeket
is. A régészek szerint a cél az,
hogy az ásatások eredményei mi-
nél szélesebb körben hasznosulja-
nak. A közösség bevonásával
megvalósuló kolostorkutatás nem-
csak a nemzeti, hanem a helyi
identitástudatot is erõsíti. A nyílt
ásatási napokon pedig a régészek
munkáját is közelebbrõl megis-
merheti a közönség.

A sajtótájékoztatón részt vett
Csapláros Andrea, a szombathelyi
Savaria Múzeum igazgatója, a
Magyar Géniusz Program projekt-
koordinátora, aki a program tudo-
mányos és közösségi/turisztikai
fontosságáról szólt. A kezdemé-
nyezést üdvözölte Puskás R. Antal
atya, a Magyar Pálos Rend tarto-
mányfõnöke is, aki örömtelinek
tartja, hogy az úgynevezett pálos
településeknek már évente van ta-
lálkozója. A soron következõ ösz-
szejövetelt Zalacsány szervezi.
Nagy Lászlóné polgármester a
szervezõk nevében elmondta: bol-
dogok, hogy egy középkori emlék-
hely a tudomány képviselõinek és
a lelkes civileknek köszönhetõen a
kulturális és vallási turizmusra is jó
hatással van.

Szintén Zalacsány-Örvényes-
hegy a helyszíne az Örvényes-
völgy Fesztiválnak, melynek alapí-
tó szervezõje, dr. Badacsonyi Ta-
más a 2023-as programokból
adott ízelítõt. Mivel Zalacsány
évek óta helyet ad a pálos misék-
nek, idén a mise a fesztivál egyik
fontos programeleme lesz.

– pet –

Korbuly Ágnes sokoldalú sze-
mélyiség és alkotó. Eredetileg
néprajz–mongol–kulturális antropo-
lógia szakon végzett az ELTE-n.
Ám mivel a rajz és a mûvészetek
kisgyerek kora óta foglalkoztatták,
felhagyott a tudományos pályával
és néhány éve elvégezte a Corvin
Rajziskola illusztrátor képzését. Az-
óta több gyermekkönyvhöz készí-
tett meseillusztrációkat.

A Liszt-iskolában nyílt tárlat is ezt
a vonalat tükrözi. Zelk Zoltán,
Devecseri Gábor és Romhányi Jó-

zsef állatos gyermekversei ihlették
a frissen készült grafikákat. A kiállí-
tást Kiss Gábor, a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár igazgatója
nyitotta meg, aki többek között el-
mondta: a versek csak a kiindulási
alapok voltak a rajzokhoz. A grafi-
kák önálló alkotásként is megállják
a helyüket, hiszen egy jó illusztráció
mindig önmagában is értékelhetõ,
értelmezhetõ. Korbuly Ágnesnek
egyre inkább kialakult a saját képi
világa; színes, mozgalmas, mulat-
ságos, néhol groteszk figurákat lát-
hatunk rajzain. Hol elgondolkodtat-
nak, hol megnevettetnek minket.

TÁNCJÁTÉK ÉS DÍJÁTADÁSOK
KULTÚRA NAPI GÁLAMÛSOR A SZÍNHÁZBAN

A magyar kultúra napja alkalmából gyermekversekhez készült
illusztrációkból nyílt kiállítás a Liszt-iskola galériájában. A rajzok
alkotója Korbuly Ágnes grafikus, illusztrátor, aki kifejezetten erre
az alkalomra készítette a mûveket, így teljesen friss munkákat
láthat a közönség.

GRAFIKÁK GYEREKVERSEKHEZ
KORBULY ÁGNES RAJZAI A LISZT-ISKOLÁBAN

A FEHÉR BARÁTOK NYOMÁBAN
PÁLOS ÉV KONFERENCIÁVAL, RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOKKAL

Egy projektnek köszönhetõen „Pálos év” címmel kutatómunka
és programsorozat indult a Göcseji Múzeumban. A részletekrõl
sajtótájékoztatón számolt be az intézmény.

Csapláros Andrea, Havasi Bálint, Simon Lívia és Puskás R. Antal atya

– pP – fotó

– pP –

Ilyen és ehhez hasonló kérdések-
re kereste a választ Steigervald
Krisztián generációkutató. A szakem-
ber a Mindszentyneum konferencia-
termében tartott elõadást a közel-
múltban „Generációk harca – Ho-
gyan értsük meg egymást? – új év, új
szemlélet” címmel. Az elnevezés
már önmagában meghatározza az
alapproblémát: az egyes korosztá-
lyok között sokszor áthidalhatatlan-
nak tûnõ szakadék tátong, ami mind
az oktatásban, mind pedig a munka-
helyeken és a családi életben komoly
konfliktushelyzetekhez vezethet. 

Az elõadó szerint ma már nem
lehet olyan egyértelmûen meghatá-
rozni, hogy mikortól számít öregnek
valaki. Míg a 20. század második fe-
lében 55–60 év körül volt a nyugdíj-
korhatár, szinte mindenki igyekezett
50 éves korára (vagy még elõbb)
stabilizálni az egzisztenciáját, hogy
utána nyugodt évei legyenek. Ekko-
riban az öregség kezdete is erre az
életkorra esett az emberek tudatá-
ban. Ma ez már nem így van, hiszen
az iskolába járás, a családalapítás,
a munkával töltött évek ideje jócs-
kán kitolódott, nõtt az átlagéletkor és
a nyugdíjas évek is késõbb kezdõd-
nek (sokan pedig ezt követõen is
dolgoznak). Nincs felsõ határa az
életkori aktivitásnak. A technika rob-
banásszerû változása miatt pedig
az emberek készségei, képességei
is megváltoztak. Fõleg az 1995 után
született korosztályoké.

A több problémakört is érintõ elõ-
adás során elhangzott: egy globális
kultúraváltás átélõi vagyunk, ami az
élet minden területére kihat. Az
audiovizuális tartalmaknak és az
okoseszközöknek köszönhetõen a
fiatalok ma már bármilyen témát
bármikor elérhetnek; akkor is, ha az

nem az életkoruknak megfelelõ. Az
eszközhasználat és a vizuális inge-
rek miatt nekik sokkal fejlettebb a rö-
vid távú memóriájuk, mint a 20. szá-
zad emberének. Gyors válaszokat

várnak, és a lényeges információk
kiszûrésére törekszenek. A „felesle-
ges” dolgok kevéssé kötik le õket.

Ezzel szemben a 20. század-
ban születettek még egy könyv ala-
pú világba születtek, ami a hosszú
távú memóriát fejleszti. Persze a
hetvenes-nyolcvanas évek gyere-
keinek már a televízió is általános
volt, de a tartalmak még ott is korlá-
tozottak voltak. Hétfõn például so-
káig adás sem volt, ezt egy mai
gyerek már nem érti, nem tud kap-
csolódni hozzá. Õk már úgy szület-
tek, hogy a Youtube és a közössé-
gi média a természetes számukra.
Része az életüknek. Nemcsak szó-
rakozásra, hanem tanulásra, kom-
munikációra, a kapcsolataik fenn-
tartására is használják az okos-
eszközöket, így nem igaz az a né-
zet, hogy csak céltalanul nyomkod-
ják a telefont. (Persze a szülõ akkor
cselekszik jól, ha segít a gyereknek

eligazodni az online tartalmak kö-
zött. Akár közös programot is ki le-
het találni ehhez.)

Az is elmondható, hogy az okta-
tásban részt vevõ tanárok zöme a
múlt évezredben szocializálódott,
így nem csoda, ha egy átlagos nap
a generációk harcának tekinthetõ.
Más ugyanis a tartós figyelemrõl a
tanár és a diák elképzelése, élmé-
nye. A mai gyerek „belegyorsít” ab-
ba, ami nem érdekli, vagy amit nem
érez fontosnak.

A szakember leszögezte: nem
jobb, vagy rosszabb egyik korosz-
tály a másiknál. Nem lehet azt mon-
dani, hogy a mai fiatalok rosszab-
bak, a régiek meg jobbak voltak.
Egyszerûen csak más lett a világ és
a technika. Ami az idõsebbeknek
még fejlõdésnek tûnik, az a mai gye-
reknek természetes. Élete elsõ hét
évében – ami aztán az egész életre
kihat – teljesen más ingereket és ké-
pességeket szerez egy mai gyerek,
mint szülei, nagyszülei. Ez más vi-
selkedést és értékrendszert hoz ma-
gával. De ez sem azt jelenti, hogy
rosszabb, mint a régi; csak más. 

Steigervald Krisztián szerint
nincs egyetemes igazság, csak
igazságok vannak. A világ pedig
sokszínû, ne várjuk el egymástól,
hogy egyformák legyünk. Híd per-
sze kell a korosztályok és a generá-
ciók között. Ennek „kiépítésére”
azok képesek, akik még a 20. szá-
zadban születettek. Nekik megvan-
nak a hosszú távú memóriához kap-
csolódó készségeik, ám a technikai
fejlõdés hatására más készségeket
is elsajátítottak. Viszont fontos, hogy
a mai fiatalokhoz ne huszadik, ha-
nem huszonegyedik századi nyel-
ven szóljanak. Az olyan szövegek,
hogy „bezzeg az én idõmben...” va-
lószínûleg nem lesz célravezetõ.

A szakembernek néhány éve je-
lent meg a Generációk harca – Ho-
gyan értsük meg egymást címû
könyve, ami hasznos olvasmány le-
het mindazoknak, akik bõvebben is
érdeklõdnek a téma iránt. 

NINCS JÓ ÉS ROSSZ KOROSZTÁLY
ELÕADÁS A GENERÁCIÓS KÜLÖNBSÉGEK OKAIRÓL

Ki számít manapság öregnek, és melyik életkor után tekintünk
valakit annak? Rosszabbak-e a mai fiatalok a 20. században szü-
letett korosztályokhoz képest, és ártalmas-e a folyamatos „tele-
fonnyomkodás”?

Steigervald Krisztián
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A felnõttek közül az elmúlt
idénybõl mindössze Németh ma-
radt, és a saját nevelésû fiatalok.
Hozzájuk csatlakozott két magyar
játékos (Keller, Zsíros), valamint öt
új légiós. Vezetõedzõnek érkezett
Sebastjan Krasovec, aki elõtte az
Oroszlány együttesénél dolgozott.
A klubvezetés is új lett, ismét  meg-
próbáltak ütõkées csapatot kiala-
kítani. Bencze Tamás lett a szak-
mai igazgató, Török Róbert az ügy-
vezetõ. Mindkét vezetõ kötõdött a
ZTE-hez. Bencze Tamás játékosa,
vezetõedzõje, Török Róbert játé-
kosa volt a klubnak. Valószínû,
mindkettõjükben ott bujkált a bizo-
nyítási vágy, hogy több éves buk-
dácsolás után kirángassák a csa-
pat szekerét a kátyúból. Elmond-
ható, lépésrõl lépésre haladtak.
Elõször szerzõdtették a magyar
mezõnyben már rutinra szert tevõ
Sebastjan Krasovecet vezetõedzõ-
nek.

Utána jött a játékoskeret kiala-
kítása, a vezetõedzõ  alapos bevo-
násával, hiszen mégis õ dolgozik a
csapattal. Az új felállásban min-
denki tette a dolgát. Bencze Ta-
más, többek között, figyelt az után-
pótlásvonalra is. Felhívta az után-
pótlásedzõk figyelmét, hogy ko-

sárlabdában nemcsak a pontszer-
zés a fontos, a védekezés forté-
lyait is el kell sajátítani bizonyos
szinten ebben a korban. Török Ró-
bert a gazdasági ügyekre figyelt,
és több kisebb támogatót is meg-
nyert vagy visszacsábított a ZTE

mellé. Valószínû, azt az elvet vall-
ja, hogy sokkal jobb a sûrû fillér,
mint a ritka forint.

A csapat a vezetõedzõ és a Ka-
posvárról visszatért Baki Gergely
pályaedzõ irányításával sikeres,
nagyobb sérülésektõl mentes felké-
szülést produkált. Aztán elkezdõ-

dött a bajnokság. Gyõzelemmel raj-
tolt a ZTE hazai pályán a Szeged
ellen, ami rendkívül fontos volt egy
átalakult csapat számára. Körmen-
den is kis híján sikerült a bravúr,
hosszabbításban kaptak ki az õsi ri-
válistól. Vereség az Albától hazai
pályán, és jöttek a vészjósló han-
gok, hogy megint gyenge lesz a
ZTE. A vezetõedzõ és a játékosok
szerencsére ezzel nem foglalkoz-

tak. Tették a dolgukat. A zsinórban
begyûjtött öt gyõzelem, amelybõl
kettõ idegenben született, mutatta,
hogy a ZTE idén megtöri a több éve
tartó gyenge sorozatot. Igaz, utána
jött három vereség, de a Falco (ta-
valyi bajnok) és a Szolnok (ezüstér-
mes) otthonában kikapni nem szé-

gyen. Ráadásul kis különbséggel
kaptak ki a zalaiakat. A Paks elleni
vereséget inkább lehet sajnálni. A
ZTE nagyon elengedte a hazaia-
kat, óriásit hajrázott, de egy ponttal
kikapott. Aztán ismét jött a gyõzel-
mi sorozat, hat találkozót nyertek a
zalaiak zsinórban. Köztük hármat
idegenben, Kecskeméten, Szege-
den és Székesfehérváron, az utób-
bi az igazi bravúr kategóriájába tar-
tozott. Bár nem mostanában nyer-
tek vendégként a Tisza partján és
Kecskeméten az egerszegiek. A
hazai sikerek közül kiemelkedik a
Körmend elleni találkozó. Túlzás
nélkül elmondható, hogy a kék-fe-
hérek minden tekintetben felülmúl-
ták a vasiakat. A számszerû ered-
mény: 109-77. A zalaiak 18 forduló
után a harmadik helyen állnak 12
gyõzelemmel és hat vereséggel.

Mi az idei ZTE sikerének a titka?
Elmondható, hogy a vezetõedzõ, a
játékosok és a stábtagok kiválasztá-
sa jól sikerült. Továbbá a kék-
fehérek csapatként alkotnak mara-
dandót. A pontok eloszlanak a játé-
kosok között. A légiósok nem arra
„használják” a ZTE-t, hogy statiszti-
kájukat fényezzék. Az együttes
mentálisan is erõs, többször fordított
jelentõsebb hátrányból. A kosarasok
eddig jól szerepelnek, és ha az em-
lített pozitívumok megmaradnak és
a sérülések elkerülik a csapatot, si-
keres idényt zárhat a zalai alakulat.

A VÁLTOZÁSOK EREDMÉNYT HOZTAK

Két érmes helyezés és hét me-
gyecsúcs jelzi a sikeres szerep-
lést. Elsõként Nagy Napsugár ün-
nepelhetett a dobogó második fo-
kán, azonban itt már nemcsak az
ezüstérem csillogott a nyakában,
hanem a láz is a szemében, így a
további versenyzésrõl sajnos le
kellett mondania. Nem sokkal ké-
sõbb Scheffer Eszter állt ugyan-

csak dobogón – a 400 méteres
vegyesúszás sikerült remek idõ-
vel, mely a bronzérmet jelentette
Eszter számára. Az érmet jelentõ
helyezés mellett 200 m vegyesen
is döntõt úszott, a hetedik helyen
végzett, valamint a 100 m háton
ötödik. A verseny hajrájában 200
m háton 6. helyezést ért el.

Kiválóan versenyzett a lányok

közül Nett Vivien is! Négy korábbi
megyecsúcsot írt át, gyakorlatilag
az összes gyorsúszó számában:
200, 400, 800 és 1500 méteren is
õ lett a leggyorsabban úszó ifjúsá-
gi versenyzõ Zala megyében. Sok-
oldalúságát jelzi, hogy a gyorson
kívül 200 m pillangón 5. helyezést
ért el, 400 m vegyesen pedig
mindössze 1,5 másodperccel csú-
szott le a dobogóról. 

A fiúk mezõnyében pedig
Nagy-Selmeczy Bulcsúnak sike-
rült három ízben is új megyecsú-
csot beállítani. A nevéhez fûzõdõ
legjobb megyei eredmények 400,
800 és 1500 méteres gyorsúszás-
ban születtek.  

Az õszi idény végén a góllövõ-
listát holtversenyben vezetõ táma-
dó Eduvie Ikobával, a 25 éves
amerikai–nigériai játékos 2025-ig
kötelezte el magát a kék-fehérek-
hez. A csatár nagyon örült a hosz-
szabbításnak. Úgy érzi, az õsz jól
sikerült számára, az idény elsõ fe-
lében nyújtott jó teljesítménye is
hozzájárult, hogy a klub irányítói
új szerzõdét kínáltak számára. A
folytatásban is szeretne minél
jobb teljesítményt nyújtani, és

hozzájárulni, hogy a ZTE elérje
céljait.

A másik hosszabbító labdarúgó
a 24 éves Gergényi Bence. A játé-
kos védõként és középpályásként
is bevethetõ. Nem idegen tõle a
gólszerzés sem. Több mint négy
éve játszik a ZTE színeiben és
örül a hossszabításnak. Adottak a
lehetõségek, hogy tovább fejlõd-
jön, Gergényi Bence 2025-ig hosz-
szabbította meg szerzõdését a
kék-fehérekkel.

SZERZÕDÉSHOSSZABBÍTÁSOK

A ZTE FC-NÉL

Eduvie Ikoba Gergényi Bence

Két játékosával hosszabbított szerzõdést a ZTE labdarúgócsa-
pata.

Szegeden rendezték meg elsõ alkalommal az utánpótláskorúak
rövid pályás országos úszóbajnokságát. A versenyen három
utánpótlás-korosztály (ifjúsági, serdülõ és gyermek) ugyanazon
verseny keretében, de korosztályonként külön versenyezve állt
rajthoz.  A megyeszékhelyi Zalaco-ZÚK csapatát négy versenyzõ
képviselte, minden fõ versenyszámban döntõben szerepeltek az
egerszegi úszók. 

– A lehetõségeinkhez mérten a
legtöbbet hoztuk ki az elmúlt évbõl
– hangoztatta Papp Páter, a ZTE
edzõje. – A hazai országos baj-
nokságokról érmekkel, pontszerzõ
helyekkel tértünk haza. Nemzetkö-
zi porondon az Alpok–Adria játé-
kokon helyt álltunk a versenyeken.
A mastersversenyeken jómagam
értem el érmes helyezéseket. Var-
ga Martin Csongor személyében
van egy korosztályos válogatott
sportolónk. Kis csapatunk nagyon
összetartó, így sokszor úrrá le-
szünk a nehézségeken.   

–  Rajtad és Csongoron kívül
kik értek el még figyelemre mél-
tó eredményt?

– Korosztályában Rácz Gergõ
szerzett érmet az országos baj-
nokságon.

– Melyek az idei tervek? Ha
jól tudom, nem kaptok önkor-
mányzati támogatást. Biztosított
lesz a költségvetés a mûködés-
hez?

– A legújabb információ szerint
mégis kapunk támogatást a város-
tól, de csökkentett összeget. A tá-
mogatás arra elég lesz, hogy a fõ
versenyeken, országos bajnoksá-
gokon részt vegyünk. Minden bi-
zonnyal a kisebb versenyekre ön-
költséges alapon megyünk, vagy
kihagyjuk. Nem vagyunk a reflek-
torfényben, a súlyemelésre nehéz
szponzort találni. Bizakodom, hogy
átvészeljük a nehéz idõszakot. 

– Az elmúlt években két fron-
ton is helytálltál. Felkészíted a
sportolókat, miközben te is ver-
senyzel. Folytatódik a kettõsség?

– Továbbra is mindkettõn sze-
retnék helytállni. Jó színvonalon
felkészíteni a súlyemelést kedvelõ
sportolókat, hogy a versenyeken
jól szerepeljenek.  Jómagam ha-
sonlón szeretnék szerepelni, mint
tavaly. Jó lenne elindulni a mas-
ters-világbajnokságon. Eddig vol-
tak támogatóim, de úgy néz ki,

hogy idén nekem kell a részvételt
finanszírozni. Az országos szövet-
ség nem támogatja a mastersver-
senyket. A világbajnokság Len-
gyelországban lesz, oda még ta-
lán kijutok. A masters Európa-baj-
nokság Írországban lesz, oda ki-
jutni már húzósabb a dolog. 

– A klubnak sikerült létszá-
mot bõvíteni, fiatalokat meg-
nyerni, a sok munkát igénylõ
sportág számára?

– Minimális bõvülés történt a
klubnál, de van lemorzsolódás is.
A létszámunk 10–15 fõ között mo-
zog, de versenyre nem mindenki
jár el. Több sportolót nem is tud-
nánk foglalkoztatni, mert lehetõsé-
geink behatároltak.

– A sportot is utolérte az ener-
giaválság. Mennyire tudtok edze-
ni a városi sportcsarnokban?

– A csarnokban visszavették a
fûtést, a sportágunknál fontos,
hogy bizonyos hõmérséklet legyen
a teremben a sérülések elkerülése
miatt. Hõsugárzókkal próbáljuk
megoldani a problémát. Meg job-
ban felöltözve edzünk, így próbál-
juk pótolni a hiányzó fokokat, és
megelõzni a sérüléseket.

NEM LETTEK GAZDAGABBAK
A SÚLYEMELÕK

NEHÉZ ÉV ELÉ NÉZNEK
Évek óta szállítják a jó eredményeket, öregbítik a város hírne-

vét a ZTE súlyemelõi. Erõfeszítéseik minden dicséretet megérde-
melnek, nem hagyják, hogy a sportág eltûnjön a városból. 

Papp Péter

Az évek óta gyengén szereplõ Zalakerámia ZTE férfi kosárlab-
dacsapatánál az elmúlt év nyarán alapos változások történtek. A
játékoskeret nagy része kicserélõdött.

– Az edzõ kiválasz-
tásánál fontos szem-
pont volt, hogy jól ismer-
je a magyar viszonyokat
– hangoztatta Bencze
Tamás szakmai igazga-
tó.   A másik szempont,
hogy elfogadja azt a
helyzetet, miszerint az
U–23 szabálynak meg-
felelõ játékost nem sze-
retnénk igazolni, hanem azzal az öt
saját nevelésû játékossal oldanánk
meg, aki a tavalyi keretben volt.
Sebastjan Krasoveccel többször
hosszan beszélgettem, szakmai el-
képzeléseink nagyon hasonlóak
voltak, a számomra fontosabb kér-
désekben egyetértettünk, az embe-
ri oldala is nagyon szimpatikus volt,
így rá esett a választásunk. Miután
megegyeztünk, az õ kiválasztása
alapján de közös döntéssel alakítot-
tuk ki a játékoskeretet. Megegyezé-
sünk alapján csak olyan játékost
igazoltunk le, akire mindketten igen-
nel voksoltunk. Adott volt az öt saját

nevelésû fiatal, követ-
kezhetett a magyar
mag kialakítása. Szer-
zõdést hosszabbítot-
tunk Németh Ákossal –
a tavalyi keretbõl egye-
düliként. Csatlakozott
hozzánk Keller Iván és
Zsíros Péter. Az utolsó
körben következett az
öt légiós. 

– A légiósok kiválasztásánál
cél volt, hogy több nemzeti-
ségûek legyenek a játékosok? 

– Nem volt véletlen, ebben is
egyetértettünk. Szerettük volna,
hogy a légiósok ne egy államból ér-
kezzenek. Az edzõi tapasztalatom
az, hogy egy nemzetbõl maximum
három játékost célszerû igazolni,
de kettõ az ideális. Így könnyebb el-
kerülni a feszültséget, a klikkese-
dést a játékosok között.  Az öt lé-
giós közül három az elsõ kiválasz-
tottunk volt, két kosárlabdázó má-
sodik körbõl került hozzánk.  

–  A bajnokság megkezdése

elõtt az új vezetés halkan mond-
ta ki, hogy az elsõ nyolcba jó
lenne bekerülni. Mára kézzelfog-
ható közelségbe került.

– Nagy örülünk a jó szereplés-
nek, hogy hosszú idõ után jól telje-
sít a ZTE. A bajnokság elõtti célki-
tûzésünk reális volt, hiszen a többi
csapat, közte a nagyok, erõs játé-
koskerettel rendelkeznek. Céljaink
nem változtak, továbbra is a nyolc
közé jutás a cél. Eddig a komo-
lyabb sérülések elkerültek minket.
Bízom abban, így lesz a jövõben
is. A motivációval nincsen problé-
ma, amit segít a jó szereplés, hi-
szen a gyõzelmek öszszeková-
csolják a csapatot. Sok munka van
a teljesítmény mögött, amit a játé-
kosok egyéni, emberi karaktere is
segít, hiszen a kiválasztásuknál ez
is fontos szempont volt a játéktu-
dásuk mellett. Csapatunk a pályán
kívül is együtt van, ami szintén
fontos része az eddigi sikeres sze-
replésnek. 

– A szurkolók többsége már az
elsõ négybe várja a csapatot az
alapszakasz végén a jó szereplés
hatására. Kicsit ábrándozás, vagy
van realitása a dolognak?

– Várjuk meg az alapszakasz
végét. Minden törékeny, akár egy
sérülés is sok mindent megváltoz-

tathat. Jó példa erre a Szeged ese-
te. Ellenünk nem játszott a hazaiak
két centere, és simán nyertünk. Az
Alba ellen már játszottak, meg is
verték a fehérváriakat.  Különösen
idegenben nehéz nyerni, de hazai
pályán sem egyszerû. Nem szá-
molgatunk, a bajnokság során min-
dig a soron következõ ellenfélre
koncentrálunk. A bajnokság elején
megígértük, hogy a csapat küzdeni
fog mindig és az aktuális maximu-
mát adja.  Az, hogy ez éppen gyõ-
zelmet vagy vereséget ér, csak a
mérkõzés végén dõl el. Viszont ha
így teszünk, akkor mindig tiszta lel-
kiismerettel nézhetünk a tükörbe.

– Végül egy érdekesség: az
elsõ félidõben kötelezõ egy
U–23-as fiatalnak a pályán lenni.
Fõleg a bajnokság elején ilyen-
kor vezettek félidõben az ellen-
felek. Nyilván a védekezéssel le-
hetett gond a fiataloknál. Sike-
rült ezen változtatni?

– Nehéz ezzel vitatkozni, az el-
sõ nyolc fordulóban valóban az el-
sõ félidõ után 8–10 pontos hát-
rányban voltunk. Úgy látom, az
utolsó 4–5 mérkõzésünkön már
nem jellemzõ. Elsõsorban annak
köszönhetõ, hogy a csapat és
benne a fiatalok védõjátéka fejlõ-
dött. Nyilván van még lemaradá-
suk, de igyekeznek. Annak, hogy
több személyihibájuk van örülök,
mert a taktikai faultokat már több-
ször alkalmazzák. A bajnokság el-
sõ felében nem tették. Lépésrõl lé-
pésre fejlõdnek, amibõl nemcsak
õk, hanem a csapat is profitál.

KÉT ÉREM A SERDÜLÕ RÖVIDPÁLYÁS OB-RÕL

DÖNTÕ VOLT A KIVÁLASZTÁS
HELYÉN KEZELIK A SIKEREKET A FÉRFI KOSÁRLABDÁZÓK

Az elmúlt évekhez képest nagyszerûen szerepel a Zalakerámia
ZTE férfi kosárlabdacsapata az NB I A csoportjában. Egykori
edzõm korábban elmondta, hogy a kiválasztással sok minden el-
dõl. A megállapítás maximálisan igaz a kék-fehérekre. A csapat
vezetése remekül alakította ki a játékoskeretet, és a vezetõedzõ
kiválasztása is jól sikerült.

MÁTÉFFY

PONTSZERZÕ
Budapesten rendeztek a

dzsúdósok számára felnõtt és
junior rangsoroló versenyt.

A megmérettetésen 43
klub, 137 sportolója indult. A
Zalaegerszegi Judo SE-t Má-
téffy Gábor képviselte, aki az
erõs mezõnyben az ötödik,
pontszerzõ helyen zárt.

Az oldalt írta és összeállította:
Bedõ István


