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 Egy nappal a nemzeti ünnep
után született, most pedig épp
március 15-e elõtt egy nappal
nyílt jubileumi kiállítása a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Vizsgamunkája 1958ban egy (mézeskalács?) huszár
volt (aki inkább mégiscsak Háry János), munkásságát pedig
többek között Kossuth-díjjal is
jutalmazták.
– pánczélPetra –

Balaicz Zoltán ünnepi beszédét tartja.

 Minden nép életében vannak fordulópontok, amelyek hosszú idõre kijelölik azt a mozgásteret, azt a pályát, amelyen az elkövetkezõkben járni lehet, s amelyen járni kell. 1848. március 15-e ilyen pillanat
volt – többek között ezekkel a gondolatokkal emlékezett Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra Csány László 1931-ben emelt szobránál.
– AL –
– Amikor végignézünk az általunk eddig megtett ezer esztendõt
átszelõ úton, láthatjuk: március 15-e
azon kevés dátumok közé tartozik,
amely egyaránt kedves minden magyar ember számára – folytatta beszédét. – Akinek van jövõje, az a
történelemben is a jövõt keresi.
Amikor Széchenyire, Kossuthra,
Deákra, Petõfire, Csányra, a márciusi ifjakra és a tizenkét pontra emlékezünk, saját jövõnket keressük,
hiszen nemzetünk szabadsága, hazánk függetlensége vezette a magyar történelem minden hõsét.
Nemzedékrõl nemzedékre harcoltak érte, mert a legértékesebbnek
tartották, amit gyermekeiknek továbbadhatnak. Gondoljunk arra a
sok tízezer emberre is, akikre nem
emlékezünk név szerint. Azokra,
akik elestek, vagy örökre megnyomorodtak a harcokban. Akik szeretteiket vesztették el: kedvesüket, férjüket, apjukat, gyermeküket. Akik
nem futhatták be a nekik rendelt pályát. Akik mellõzést szenvedtek el
az igazságért. Azokra, akik névtelenek maradtak. És különösen gondoljunk Zala megye és Zalaegerszeg szabadságharcos hõseire, valamint a ’47-es honvédeinkre!
A sok áldozat nem volt hiábavaló! – hangsúlyozta Balaicz Zoltán,
hozzátéve, hogy a ’48-as szabadságharc is arra tanít – mint mindegyik forradalom a magyar történelemben –, hogy a fegyver és az
erõszak rövid idõre (néha nem is
olyan rövid idõre) elállhatja a szabadság útját, de soha nem gyõzhet! Ezért lehetünk most is itt. Ebben segít minket minden évben új-

ra meg újra a megemlékezés március 15-dikére, a szabadságharcra
és annak hõseire. Ez ad értelmet
az ünnepségeknek, a koszorúzásoknak, a közös elmélkedéseknek, fejtette ki a polgármester.
A mai nap – a márciusi ifjakra
gondolva – egyben a fiatalság ünnepe is. Bátran és hõsiesen harcoltak a szabadságért 1956 és
1989 ifjai is. Amit kiharcoltak nekünk, felelõsségünk megvédeni.
Úgy tudjuk legjobban védelmezni,
ha folytatjuk munkájukat.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Németh János pár napja ünnepelte 85. születésnapját. És bár a
fentiek szerint életébe mindig belekeveredik valami a '48-as kultúrkörbõl, sokkal inkább úgy érzi,
hogy a dátumoknál fontosabb a
gondolat és a szellemiség. Hiszi,
hogy a népmûvészet egyetemes,
mert nagyon sok a hasonlóság a
különbözõ népek tárgyainak formavilága és díszítésmódja között.
Ugyanakkor azt vallja, hogy úgy
kell megõrizni, vagy épp újraértelmezni hagyományainkat, hogy
azért az mindig saját magunkra
hasonlítson.
A Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett szobrász- és keramikusmûvésszel kiállításrendezés közben beszélgettünk: mert így szinte
minden kézbe vett vagy megsimogatott szobornak megelevenedett
a története. A tárlat egyik érdekességét pedig az adja, hogy a falakra kikerültek Németh János grafikái is; vagyis az egyes kerámiaszobrokhoz készült elõtanulmányok, skiccek. Egy ceruzarajzon még a mûvész elsõ, hatvanas
évekbeli mûterme/kemencéje is
látható. De nem ebbõl a Mártírok
úti mûhelybõl indult a pályafutása,
ahogy a kiállítás sem…
A retrospektív tárlat ugyanis a
Budapesten töltött fõiskolai évek
és az azt követõ idõszak (1950-es,
’60-as évek fordulója) munkáinak
bemutatásával kezdõdik. Ahogy

Németh János meséli, ez a színes,
majolikamázas kerámiaszobrok
korszaka volt számára. Mutatja is
egybõl ennek legjellegzetesebb
darabját: a kiskocsma vagy borospince bejárata fölé készült cégért,
azaz Háry János lovasszobrát. Ez
volt a vizsgamunkája az Iparmûvészeti Fõiskolán. Hogy miért lett efféle embléma Háry Jánosból?
– Mert egy lódító mesehõs –
mondja. – Alakja sokkal nagyobb,
mint a lóé, melyen ül, de ez általában nem tûnik fel senkinek. Azt
gondoltam, hogy a kocsmák borgõzös, sokszor szintén nagyotmondó világához pont illeszkedik
ez a szobor, hiszen Háry János
története is ilyen közegben elevenedik meg. Alakját pedig a mézeskalács huszárok szín- és formavilágáról mintáztam, vagyis a népies
motívumok már itt megjelentek.
Egy ideig még ennek a
naivizmusnak a szellemében szü-

lettek színes-mázas munkái. Mesebeli alakokat és régi mesterségek (vincellér, kofa, hegyipásztor,
szénszállító) jellegzetes figuráit
formázta meg; 1000 Celsius-fok
körül égetve ki a kerámiát. Úgy
emlékszik, már a legelején tudatos
döntés volt, hogy a népmûvészetbõl merít, és a fazekas hagyományokat követi. De máshogy formálja meg az agyagot, mint a régi
mesterek. Leginkább darabokból,
hiszen akkor is, és azóta is különálló kubusokból, csõelemekbõl
épülnek fel szobrai. Az egyes részeket utólag illeszti össze.
Egésszé. Dombormûveire, tálaira
pedig a figurák félmetszetei kerülnek. Plasztikus, körkörös és egyszerû formákat hozva így létre.

– Nem másolom futószalagszerûen a népmûvészetet. Csak a
hangulatát csempészem a szobrokba. Ugyanilyen fontos, hogy elkapjam azt a karaktert, ami az
adott emberre vagy állatra jellemzõ. Emiatt kicsit mindig karikatúraszerûek is az ábrázolások. Igaz ez
az állatszobrokra is, mert azoknak
is van egy-egy jellegzetes tulajdonsága, mozdulata, ha úgy tetszik személyisége. Egyik kedvencem a kecske.
A nagyobb munkákat mindig
rajz elõzi meg. Grafikái azonban
sokkal stilizáltabbak, mint a szobrok. Azt mondja: ez azért van, mert
itt nem a kidolgozottságra törekszik.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

MEGKEZDÕDÖTT AZ USZODAÉPÍTÉS SAJÁT ARCULATÚ TELEPÜLÉSRÉSZ
9,5 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁSSAL ÚJ USZODAKOMPLEXUM ÉPÜL SÜMEGI LÁSZLÓ (1-ES VK.): ERÕS CIVIL SZERVEZETEK, BARÁTSÁGOK

 Felállhatunk végre a képzeletbeli startkõre – fogalmazott az
Emberi Erõforrások Minisztériumának sportért felelõs államtitkára a Modern Városok Program keretében megvalósuló új zalaegerszegi fedett uszoda, tanuszoda és városi strand ünnepélyes
alapkõletételén. A kinti medence bontásával megkezdõdött a 9,5
milliárd forintos beruházás, ami 2021 októberére fejezõdik be.
– A. L. –
Dr. Szabó Tünde valóra váltható álomnak nevezte a fejlesztést,
amely egy minden igényt kielégítõ
uszodakomplexum
létesítését
hozza magával Zalaegerszegen.

Mint mondta, hosszú út vezetett
idáig, melyet most a legizgalmasabb rész, az építés követheti. Az
ország „képzeletbeli uszodatérképén” megszûnik egy újabb fehér
folt, hiszen egy korszerû, edzésekre, hazai és nemzetközi versenyekre alkalmas uszoda épül fel. A
fejlesztés nemcsak a város és a
megye, de az egész régió számára is óriási lépést jelent majd. Az
uszoda ugyanis az egészséges
életmód fontos helyszíne, ami a fiatalok százait csábítja majd
úszásra. Ha pedig a fiatal reménységben a tehetség mellett megvan
az úszósportban elengedhetetlen
kitartás és fegyelem, a sikerek
sem maradnak el.
Dr. Szabó Tünde kiemelte továbbá, hogy a verseny- és szabadidõsport támogatása mellett a
létesítményfejlesztések is a leg-

fontosabb célok között szerepelnek. Ennek ékes bizonyítéka a zalaegerszegi uszodakomplexum
alapkõletétele, amelynek fontos
üzenete, hogy erre egy nappal
nemzeti ünnepünk elõtt kerül sor.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg

polgármestere felidézte, hogy az
1969-ben épült uszoda életében
az azt követõ évtizedek nem múltak el nyomtalanul, amely végül is
a városi strand bezárásához vezetett 2011-ben. A lépés komoly
reakciókat váltott ki, különösen
azon generációk körében, akik érzelmileg is kötõdtek hozzá. A városi strand újranyitása ezért került
be polgármesteri programjába. Ez
2015 nyarára meg is valósult a
strand gyermekmedencéjének felújításával. A megoldást a Modern
Városok Program hozta el 2015ben, amely lehetõséget adott arra,
hogy az eredeti, szerény elképzelések helyett egy sokkal nagyobb
beruházás váljon valóra az új
uszodakomplexum megépítésével.
A kivitelezés elsõ ütemében elbontják a meglévõ kültéri meden-

cét, és helyére megépítik az újat.
A második szakaszban elbontják a
meglévõ uszodaépületet és megépítik a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) szigorú elõírásai alapján az új uszodaépületet a tízpályás 25x50 méter méretû versenymedencével, valamint 10x16 méter méretû tanmedencével. A munkálatok idején az új kültéri medence mûködését ideiglenes sátorfedéssel és konténeröltözõkkel biztosítják. A rendkívül sikeres és komoly utánpótlás-nevelõ munkát
folytató Zalaegerszegi Úszó Klub
valamint a szülõk
kérését teljesítik
ezáltal, hogy egy
napig se maradjanak úszási lehetõség nélkül. A projekt utolsó fázisában felújítják a
meglévõ strandépületet. A 9,5 milliárd forintos, százszázalékos állami
támogatással megvalósuló beruházás kivitelezését a
ZÁÉV Zrt. nyerte el
európai uniós közbeszerzési pályázaton. A város történelmének egyik
legnagyobb beruházása a tervek
szerint 2021 õszére készülhet el,
és amelynek átadását 2022 elejére tervezik, mondta végül a polgármester.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a 60 ezres lélekszámú
Zalaegerszegen jelenleg mintegy
11 ezerre tehetõ a nevelési és oktatási intézményekbe járó gyerekek, fiatalok száma. A megyeszékhely egyben járási központ is, így
84 település csaknem 90 ezer lakosa tartozik hozzá. Mint mondta,
mindnyájuknak épül az új uszoda,
amely lehetõséget ad majd sportolásra, kikapcsolódásra, és nem
utolsósorban az úszás elsajátítására.

 Zalaegerszeg 1-es számú választókerülete tulajdonképpen
három különálló településbõl
áll, melyet ötven évvel ezelõtt
csatoltak Zalaegerszeghez:
Andráshida, Szenterzsébethegy, Vorhota valamint a
gógánvölgyi rész és Ola egy része képezi Sümegi László önkormányzati képviselõ körzetét. Munkáját hat településrészi
önkormányzat segíti.
– Zalaegerszeg részei ezek a
települések, de valamennyinek saját arculata van. Õslakók és beköltözõk, illetve a városból kiköltözõk
élnek itt. Jó részük reggel elmegy
dolgozni, és este hazajön, nem
vesz részt a helyi közösségi életben. Vannak viszont olyanok, akik
igénylik a közösségi életet, ezért
sok szabadidõs és hagyományõrzõ rendezvényt szerveznek –
mondja Sümegi László. – A helyi
civil szervezetek munkájának a
segítése az egyik legfontosabb feladatom, mert nagyon komoly értékmentést folytatnak. Kiemelném
Andráshidán a Borbarát Kört, hetvennél több tagjuk van már, a
Gazdaasszony Kört, az Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesületet, a Szélrózsa Tánckört, a
nyugdíjasklubokat. Munkájuk, rendezvényeik az egész választókerületben ismertek.
A városrész sokat fejlõdött az
elmúlt években. Büszkék az elért
eredményekre, különösen az
andráshidai óvodaberuházásra,
amely 360 millió forintból valósult
meg egészségügyi, szociális helyiségekkel, a kor igényeinek
megfelelõen. Örülök annak, hogy
az óvoda és az általános iskola
egymás mellett van, így reméljük,
hogy azok, akik ide járnak oviba,
késõbb az Öveges-iskolában folytatják tanulmányaikat. Sümegi
László elmondta, a városrészben
számos egészségügyi és szociális intézmény újult meg. Több tízmillió forint értékben a szociális

Sümegi László

ágazatot szolgáló komplexum, a
felnõtt- és gyermekorvosi rendelõ, emellett kialakításra került parkoló, és mozgáskorlátozottak
számára feljáró is készült. Számos helyen folyt útépítés, a Kutasi úton és a Szentmártoni úton
biztonságosabbá vált a gyalogosközlekedés.
– Sokat fejlõdött a városrész –
fogalmazott a képviselõ –, de vannak még problémák, melyeket a
jövõben meg kell oldani. Andráshidának elég rossz a közlekedése,
tulajdonképpen az 1-es helyi járat
az egyetlen összeköttetés a várossal, mivel nincs biztonságos járda
a gyalogosoknak a városközpont

felé. Szerencsére 2019-ben megépül a kerékpárút Zalaegerszeg és
Bagod felé is. A Gébárti-tó megközelítése is gondot okoz, úgyszintén sok helyen nincs kiépítve járda
az úttestek mellett.
Pozitívum viszont, hogy elkészült Vorhotán az Erzsébethegy
felé vezetõ út, valamint az utat kísérõ járda egy szakasza. A Városvég utcában is komoly útrendezés történt, és a közvilágosítást is korszerûsítettük. Olában
szintén útfelújításokra került sor.
Meg kell említenem az olai lõteret, amely országos viszonylatban is jó állapotban van. Több tízmillió forintot fordítottunk szigetelésre, tetõfedésre, a pálya kialakítására.
– Sümegi László a Városi Középiskolai Kollégium intézményvezetõje, Pécsen végzett a tudományegyetem bölcsészkarán, magyar szakon. 1999-tõl 2006-ig dr.
Gyimesi Endre polgármester személyi titkára, ez idõ alatt kapcsolódott be a közéletbe. 2006 óta önkormányzati képviselõ, az utolsó
két ciklusban az 1-es számú választókerületet képviselte a közgyûlésben. A szociális, lakás- és
egészségügyi bizottság elnöke.
Szabadidejét legszívesebben
dobronhegyi „birtokán” tölti gyümölcsfák és szõlõtõkék között. A
zártkerti világ értékmegõrzése a
szívügye.

SZÁMOKBAN
2018-ban a képviselõ-testület összesen 15 ülést tartott, ebbõl 9 rendes, 4
rendkívüli, 1 ünnepi ülés volt. Az üléseken megtárgyalt napirendek száma
294 darab, mely az elõzõ évihez képest (2017-ben 363 volt) csökkent. A
közgyûlés tavaly 225 határozatot hozott, ez az elõzõ évben 275 darab volt.
A közgyûlés által az elmúlt évben elfogadott rendeletek száma
nagyságrendileg azonos a 2017-ben elfogadottakkal. Az új rendeletek
megalkotása viszont eggyel kevesebb, mint tavaly. Interpellációk és kérdések
esetében megállapítható, hogy 2017-ben 42 témában, míg 2018-ban 41
témában kértek szót a képviselõk. Ebbõl 27 esetben írásbeli válasz került
megküldésre. Az elõterjesztések számát nézve a legtöbb elõterjesztést a
mûszaki osztály (78), a humánigazgatási osztály (39) és az önkormányzati
osztály (38) nyújtotta be.

SAJTÓNAPI RANDEVÚ

A már hagyományos sajtónapi ünnepségen (ebben az évben március 13-án) Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ köszönte meg a helyi médiumokban dolgozó újságírók munkáját. Mint elhangzott, 1990 óta ünnepelik meg hazánkban a szabad sajtó napját. A szabad sajtó
az 1848-as követelések egyik sarkalatos pontja volt. A polgármester elmondta, korrekt és szoros kapcsolat alakult ki az önkormányzat és a városban dolgozó újságírók között, hiszen õk
közvetítik az eseményeket, és beszámolnak a történésekrõl a
lakosságnak.
Végül felidézte, mi is történt 171 évvel ezelõtt március 13-án
és azt is, milyen események történtek rá egy évre, 1849. március 13-án.
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ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2019. március 19.

CSALÁDSEGÍTÕT

KERESNEK

ESETMENEDZSERT KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE.

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
 Értesítjük a lakosságot, hogy a „Zalaegerszegi Városi Uszoda Fejlesztése a Modern Városok Program keretében” tárgyú
beruházás megvalósítása 2019. február 18-án elkezdõdött.
A fejlesztéssel érintett terület a Mártírok útja–Botfy utca–Ady utca és Göcsej út által határolt tömböt jelenti, a jelenlegi uszoda ingatlanát. Az építési forgalom lebonyolítására a Göcseji úton és az
Ady Endre utcában ideiglenes közúti útcsatlakozások kerülnek létesítésre. Az építési terület megközelítése a Göcsej útról, a kihajtás pedig az Ady Endre utca irányában történik, amellyel összefüggésben a forgalmi rend is módosításra kerül. Az építés ideje alatt
lehetõség lesz az Ady Endre utcáról balra kanyarodni a Göcsej út
irányában, így az építési forgalom nem terheli a belváros közlekedését. A forgalmirend-változás kitáblázásra kerül.
A beruházás kivitelezése várhatóan 2021. év végéig tart.
Ezúton kérjük a lakosság türelmét és megértését!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.
szakmai tapasztalat.

SENIOR AKADÉMIA

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményveAz állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz- zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
ményben.
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

2018–2019 tavaszi félév
PROGRAM
2019. MÁRCIUS 28.
14.00–16.00

Vigyázat, csalók!
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

FELHÍVÁS ÓVODÁBA TÖRTÉNÕ JELENTKEZÉSRE
 A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) korm.rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának 25/2019. sz. határozata alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodai jelentkezések idõpontjai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
ÓVODAI JELENTKEZÉS A 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodáiban a jelentkezés idõpontja:
2019. ÁPRILIS 23–24. (KEDD–SZERDA)
Az óvodákban ezeken a napokon 8.00–17.00 között fogadják a Kedves Szülõket.
A nem önkormányzati fenntartású óvodákban az intézmények fenntartói által meghatározott idõpontban és módon történik az óvodai jelentkezés.
Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-ig tartó idõszak.
Az a gyermek, aki 2019. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2019. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt
tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, így azok a szülõk, akiknek gyermekei
2019. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (elõfelvételis jelentkezõk), gyermekük óvodai felvételi
szándékát a fenti idõpontokban szintén jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükrõl a
2019/2020. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó elõírásoknak megfelelõen, a rendelkezésre álló szabad férõhelyek függvényében dönt az óvoda vezetõje.
Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik.
Kötelezõ az óvodába történõ jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévét a tárgyév augusztus 31. napjáig betölti, majd a nevelési év kezdõ napjától legalább
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülõ felelõs.
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja szerint az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve
az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A Rendelet 20. § (2) bekezdése szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás
idejének utolsó határnapját (2019. április 24.) követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában mûködõ óvodák alapító okiratukban meghatározottak szerint ellátják a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértõi bizottság szakvéleménye alapján vehetõ igénybe. A
szakértõi bizottság tájékoztatja a szülõt azokról a lehetõségekrõl, amelyek alapján a sajátos nevelési
igényû gyermek az óvodai nevelésben részt vehet. A köznevelési intézményt a szülõ választja ki a szakértõi bizottság által javasolt intézmények közül.
Az óvodai felvételrõl a férõhelyek függvényében az óvoda vezetõje dönt.

ZALAEGERSZEGI

LOMTALANÍTÁS

2019

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (és alvállalkozó a
Zala-Müllex Kft.) közremûködésével Zalaegerszegen a családi házban élõk részére házhozmenõ
lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja városrészektõl függõen.

2019. ÁPRILIS 1. ÉS 2019. JÚNIUS 6. KÖZÖTT LESZ.
A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési napok
egyikére kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó
ingatlanokat keresi fel! A lomhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételei napon,
reggel 7.00 óráig kell kihelyezni az ingatlannak a közúthoz legközelebb esõ részén. Amennyiben
kerítéssel határolt területtel is rendelkezik, akkor kerítésen belül, a kerítéstõl maximum 5 méter
távolságra kell elhelyezni. Közterületen elhelyezni csak a fás szárú növényi hulladékokat szabad,
tehergépjármûvel megközelíthetõ helyszínen.
A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:
•
•
•
•
•
•
•
•

bútorok, berendezési tárgyak, (pl.: ágy, ülõgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szõnyeg, ép
állapotú konyhai elektromos eszközök, edények stb.),
kertibútor-garnitúra,
nagyobb játék,
fémek,
újrahasznosítható papírok (karton, újság, könyvek, szórólapok)
lakóingatlanonként egy garnitúra (maximum 4 db) személyautó- vagy motorkerékpár-gumiabroncs
felnimentes állapotban.
kerti fás szárú növényi hulladékok kötegelve (pl.: ág, gally stb.),
ép állapotú elektronikai és elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép,
mosógép stb.).

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM-rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:
•
•
•
•
•

•
•
•

vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem),
ruha, textília,
lágyszárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél (zsákolt állapotban sem),
építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók,
ablakkeret, redõny, ablaküveg, ajtó, szigetelõanyag, burkolatok, lambéria, tapéta stb.),
veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflakonok, akkumulátorok, elemekek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj stb.)
valamint jármûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,
sérült elektronikai és elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából származó hulladékok,
tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó-gumiabroncs
felnivel, illetve a meghirdetett mennyiség felett,
továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget
meghaladó, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási
lehetõségérõl tájékozódjon hulladékudvar átvételi feltételeinél.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésõbb a beiratkozásra kiírt
utolsó határnapot (2019. április 24.) követõ huszonegyedik munkanap.

A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont, és a 92/598-940/5-ös menüpont
telefonszámon, illetve a lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni.

Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtõl számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.

IDÕPONTOK:
Április 1–2.
Április 3–4–5.
Április 8–9.
Április 10–11–12.
Április 15–16.
Április 17–18.
Május 8–9–10.
Május 14–15.
Május 16–17.
Május 21–22.
Május 23–24.
Június 3–4.
Június 5–6.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy a jelentkezéshez feltétlenül vigyék magukkal
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
(anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a
gyermek TAJ-kártyáját
 a szülõ (gondviselõ) személyi azonosító és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági
igazolványát
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzetei Zalaegerszeg város honlapján érhetõk el:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/20022/ovodai_felveteli_korzetek.pdf
Tájékoztató az integráltan nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekeket ellátó óvodákról és azok elérhetõségérõl:
http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/22083/integralt_ellatas_biztosito_ovodak.pdf

Belváros K és Ny
Andráshida, Hatház
Kertváros nyugati része
Kertváros keleti része és Zrínyi u. környéke
Landorhegy, Ola
Besenyõ, Botfa
Csács, Bozsok, Csácsi-hegy, Bozsoki-hegy, Cserlap
Erzsébethegy, Vorhota, Ságod
Ebergény, Egerszeghegy, Gógánhegy
Kaszaháza, Gólyadomb, Nekeresd, Neszele, Pózva
Jánkahegy, Lukahegy, Gálafej, Vakaroshegy, Öreghegy
Páterdomb, Gévahegy, Pipahegy
Bazita, Becsali, Szívhegy
KÖZREMÛKÖDÉSÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!
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Városháza

FELHÍVÁS
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ, HÁTRÁNYOS HELYZETÛ
ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2018/2019.

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes
ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ
kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól
a 18. életév betöltéséig a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:

zésû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást
igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.).
A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
2019. április 10. (szerda)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti
Központ. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere
János tér 5.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban
(8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér
5.), vagy az alábbi telefonszámokon kérhetõ:
312-034, 316-930, 502-192, 502-193.

A 2018/2019. tanév tavaszi tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrá- A 2018/2019. tanév tavaszi tanítási szünetének
nyos helyzetû gyermekek és rendszeres idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétgyermekvédelmi kedvezményben részesülõ keztetés biztosításának módja:
A szünet idõtartamára esõ munkanapokon a
halmozottan hátrányos helyzetû gyermedéli meleg fõétkezés helyben történõ elfokek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrágyasztása 11–12 óra között. (Ha az étel helynyos helyzete a jogszabályokban meghatároben történõ elfogyasztását a gyermek elõre
zottak szerint fennáll.
nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb
ok akadályozza, a részére biztosított ételt a
A 2018/2019. tanév tavaszi tanítási szünetének
szülõ elviheti!)
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi ked2019. április 18. és 23. (iskolai tavaszi szünet
vezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
2 munkanapja)
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és
A 2018/2019. tanév tavaszi tanítási szünetének gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét- helyzete még nem került megállapításra, úgy
ezirányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Vákeztetés igénybevételének helyszíne:
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit ros Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogaTagkollégium,
8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy dási idõben terjesztheti elõ.
Mihály-iskola volt kollégiumának étkezõje).
Kérjük, a beadásnál vegye figyelembe az
A 2018/2019. tanév tavaszi tanítási szünetének ügyintézés idõtartamát is.
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét- Ügyfélfogadási idõ:
kedd, péntek: 8–12 óra,
keztetés igénybevételének módja:
szerda:
13–18.00 óra,
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei
csütörtök: 13–16.30 óra között.
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elneve-

II. ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGTURIZMUS
KONFERENCIA ÉS UTAZÁSKIÁLLÍTÁS
TERVEZETT PROGRAM

10.10–10.30
10.30–11.00
11.00–11.30
11.30–12.00

12.00–12.30
12.30–13.00

13.00–13.30
14.00–16.00

16.00

PÁLYÁZATOT HIRDET

HATÁROZATLAN IDÕRE

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI SZAKREFERENS

(2 FÕ)

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

TANÉV TAVASZI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

10.00

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Megnyitó
Dr. Habil. Oláh András PTE Egészségtudományi Kar dékán
Az egészségturizmus, mint lehetõség Zalaegerszegen
Tolvaj Márta, Zalaegerszeg megyei jogú város alpolgármester
Egészégturizmus-fejlesztés Magyarországon
Magyar Turisztikai Ügynökség
Hévíz Gyógyfürdõ helye az egészségturizmusban
dr. Kvarda Attila, Hévízi Gyógyfürdõ és Szt. András Reumakórház fõigazgató
A családbarát szállodák és az egészségturizmus együttes lehetõségei
Magyarországon
Baldauf Csaba, Kolping Hotel**** Spa & Family Resort, ügyvezetõ igazgató,
MSZESZ, általános alelnök
Marketing az egészségturizmusban
dr. Hinek Mátyás PhD, Budapesti Metropolitan Egyetem
Gyógyászati lehetõségek egy ötcsillagos szállodában
dr. Horváth Marianna fõorvos, reumatológus és fizioterápiás szakorvos, Spirit
Hotel Thermal Spasuperior, Sárvár
Ebédszünet
Szekcióülések:
I. szekció: Gyógy- és wellness-szolgáltatások
Szekcióvezetõ: dr. Pettyán Ilona fõorvos, PTE ETK c. docens
II. szekció: Egészségturizmus különbözõ területei
Szekcióvezetõ: dr. Varga Zoltán PTE ETK, adjunktus
III. szekció: Gasztronómiai trendek a turizmusban
Szekcióvezetõ: Juhász Éva PTE ETK, ügyvivõ szakértõ
IV. szekció: Egészségbiztosítási szolgáltatások
Szekcióvezetõ: prof. dr. Boncz Imre, PTE ETK dékánhelyettes
Szlovénia rejtett kincsei – diavetítés

IDÕPONT:
2019. MÁRCIUS 29. PÉNTEK
Helyszín:
PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központ (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.)
Információ: dr. Varga Zoltán adjunktus (E-mail: zoltan.varga@etk.pte.hu)

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány)
szakképzettség, fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki, építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékû településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékûnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktõr vagy magasépítési szakirányán szerzett
szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékûnek elismert szakképzettség.
ELÕNYT JELENT:
– ÉTDR-rendszer ismerete,
– építésügyi vizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga,
– „B” kategóriás jogosítvány megléte,
– szakmai gyakorlat.
ELLÁTANDÓ FELADATOK: építésigazgatási feladatok ellátása.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:
2019. április 12.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. április 18.
A munkakör 2019. május 13-tól és 2019. június 16-tól tölthetõ be.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a jegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõjéhez postai úton (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.), vagy e-mailben a bartlandrea@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl kérhetõ (92/502-121).
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A HAGYOMÁNYOKAT KÖVETI, DE MÁSHOGY FORMÁL
NÉMETH JÁNOS '85 – JUBILEUMI TÁRLAT NYÍLT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezek csak vázlatok, amik addig
jók, amíg magát az elgondolást –
vagyis a szobor alapötletét – nem
rögzíti általuk.
A színek aztán egy idõ után eltûntek Németh János szobraiból,
és maradt a terrakotta.
– Úgy éreztem, hogy ha már
megformáztam valamit, ahhoz
nincs mit hozzátenni, nincs mit rátenni. Élénk színek nélkül is
egész. Maximum egy kis patinás
agyagmáz jöhet szóba, ami kiemel
bizonyos részeket, vagy az árnyalatok által ráerõsít egy-két jellegzetességre.
Ez a „színvisszavétel” egyébként az 1970-es évek elejétõl vált
jellemzõvé, amikor a zalaegerszegi
uszodába készítette a nagyméretû
 Sokat foglalkoztatott színmûvész, több mint húsz éve a zalaegerszegi társulat tagja. Fõszerepben kevésbé látható, karakterekkel írta be magát a
színháztörténelembe. Elismeréseit is ilyen alakításokkal érdemelte ki. Ecsedi Erzsébettel közelgõ születésnapja kapcsán
beszélgettünk.
– b. k. –
Az Abigél egyik elõadása után
találkoztunk, közben már próbálja
a Shakespeare-darabot. Játszik
egyszemélyest, gyerekmûsort, a
celldömölki társulatnak is tagja,
újabban amatõr színjátszó csapatokat is rendez. Mindez nyilván fárasztó.
– Kell két óra, amíg kijövök egy
szerepbõl, meg elõtte is szükségem van ráhangolódási idõre. Élvezem a munkám, feltölt, az egész
heti fáradtságot pedig vasárnap
ebéd után alszom ki egy órában.
– Születésnapi buli lesz?
– A 60. születésnapomat megünnepeltük, biztos most is, ha
másnap nem lesz elõadás. Kívánságom nem nagyon van, ha imádkozom, akkor a gyerekemért, hogy
neki összejöjjenek a dolgok. Pontosan tudja, hogy ez a szakma
nem zökkenõmentes. Nekem sem
volt az. De tudok neki segíteni, jól
tudunk együtt dolgozni – utal leá-

Ecsedi Erzsébet

nyára, Ecsedi Csengére, aki jelenleg bábrendezõnek tanul, s akivel
közös gyerekmûsorai vannak.
– Mik voltak ezek a nehézségek?
– Sok csalódás ért, mert nem
kaptam meg azokat a szerepeket,
amiket szerettem volna. Már az is
megfordult a fejemben, hogy otthagyom az egészet. Fõszerepeket
késõbb sem igen osztottak nekem,
és érdekes módon a karakterekkel
értem el sikereket, a nívódíjat is
ezért adták. Egy néma szerepért,
kis szerepért, meg a Zsivágóban a
házmesterért. Álmomban nem
gondoltam volna. Most már elégedett vagyok a pályámmal, végül
is eljátszhattam azokat is, amire

Vörös kakas

kerámia dombormûvét. A kiállítótér
elsõ részének sarkában azért még
látható egy erõteljes színû alkotás.
Az – egész testében – Vörös kakas. Németh János elárulja, ez a
szobor eredetileg 1959-ben, a Tanácsköztársaság 40. évfordulójára
készült. Persze ez nincs ráírva, de
most, a történelmi esemény 100.
évfordulóján erre is izgalmas viszszaemlékezni. Annál is inkább,
mert a maga korában valóban forradalmi mû volt: ilyen különálló csõelemekbõl akkoriban még nem készült korongon mûalkotás.
A szobrok között sétálva nem
mehetünk el amellett a kérdés
mellett sem, hogy a Németh János
által megformált dús idomú nõalakok vajon tükrözik-e saját nõideálját?

– Tényleg, inkább a kicsit teltebb, de még gyönyörûen formás
nõk tetszettek és ihlettek meg mindig is. A fõiskolán például sokszor
állt nekünk modellt egy volt artistalány, aki leesett a trapézról, és sérülése miatt nem gyakorolhatott. A
megváltozott életmód miatt kicsit
meghízott, de nagyon szép, arányos alakja lett. Amolyan népmesébe illõ forma. A hölgy látható is
az egyik grafikán.
A kiállítás második részébe többek között köztéri mûvek (például
kútszobrok), a fõ helyre pedig mitológiai ábrázolások kerültek. De
helyet kapnak a 2000-es években
készült – régi lakodalmas tárolóedényekrõl mintázott – nagyméretû fazekak és céhkorsók is. A mûvész ezek oldalát szintén népme-

Háry János

sei motívumokkal vagy népmondákban szereplõ történetelemekkel díszítette.
– A népmûvészetet ugyanúgy
el is lehet rontani, mint ahogy fel
lehet használni. Ha csak utánzásról, „leábrázolásról” szól a dolog,
akkor abból giccs születik, belsõ
mondanivaló nélkül. Persze nem
világmegváltásra kell gondolni! A
népmûvészet és az abból eredez-

tethetõ mûalkotások sokkal inkább
a tisztaságról, õszinteségrõl szólnak. Ezt próbáltam az elmúlt évtizedekben átültetni a szobraimba,
újraértelmezve kicsit a régi fazekashagyományokat – mondja.
Németh János még mindig alkot. Nemrég éppen az Eötvös-iskola számára készített egy dombormû-vázlattervet. Az elképzelések
szerint honfoglalás kori motívumok,
valamint a Nap, a Hold és a csillagok szimbolikája díszíti majd az alkotást; jelezve az örök idõt.
Hogy honnan nyeri az erõt és
az energiát a korongozáshoz és
szobrászkodáshoz? Nos, ahogy
mondja: magából a munkából. Ez
tartja kondícióban, és közben minden rosszat elfelejt.
***
A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben nyílt tárlatot
Feledy Balázs mûvészettörténész
nyitotta meg. Az alkotót Balaicz
Zoltán polgármester is köszöntötte
születésnapja alkalmából. A jubileumra megjelent egy Németh János munkásságát bemutató könyv
is, melyben pályatársak méltatják
a mûvészt.

KARAKTERSZEREPEK MESTERFOKON MEGMARAD A JÖVÕNEK

AZ TUDOK LENNI, AMI AKAROK – MONDJA ECSEDI ERZSÉBET
fiatalabb koromban vágytam. És
remélem, e téren jövõre teljes lesz
a kép.
– Egy kis alföldi faluból származik, hogyan lett színésznõ?
– Véletlenül, bár szerinem nincsenek véletlenek. Budapesten
jártam gimnáziumba, és egy klubtagsági belépõhöz ki kellett tölteni
egy adatlapot, ahol beírtam, hogy
játszanék amatõr csapatban. Ez
alapján kértek fel késõbb, így kerültem a 25. Színházhoz. Elmondtam egy verset és ottragadtam. A
színmûvészetire elsõre felvettek, a
többiek csodálkoztak is ezen. Én
meg onnan is majdnem hazajöttem, mikor láttam, hogy mások
kottával meg egyebekkel jönnek a
felvételire. Amikor én következtem, nem néztem kik ülnek ott,
csak a feladattal foglalkoztam. A
mai napig az ösztöneim vezetnek,
amikor játszom. Az tudok lenni,
ami akarok. A szerepet sokáig próbálgatom magamban. Ízlelgetem,
hagyom, hogy elõtörjön, aztán már
csak meg kell látnom egy gesztust, elég egy pillantás, egy mozdulat. Akkor jó, ha mindezt a folyamatot a rendezõ engedi is.
– Ön is ilyen rendezõ?
– Megbeszélem, hogy mit szeretnék, ha kell, meg is mutatom,
úgymond elõjátszom. Vidámak
szoktak lenni a próbák. De játszani kényelmesebb, a rendezõnek
nagyon sok mindenre kell figyelni.
– Amatõr társulatokat is rendezett az utóbbi idõben.
– Milejszegen és Teskándon.
Nagyon szerettem ezt a munkát.
– Nem érzi úgy, hogy Zalaegerszegen is itt ragadt?
– Nem vágyom Budapestre,
bár hívtak. Nem szeretem azt a
rohanást, meg hogy csak egy
csíknyi zöldfelület van ott. Alföldi
létemre a zalai dombok nyugtatnak meg. Elõbb volt itt házam,
mint munkám. Szolnokról jártam
ide hosszú hétvégeken a Trabantommal. Aztán gondoltam, ne kelljen már annyit utazni, így kerültem
Zalaegerszegre. Házat felújítani
volt nálam a fél szolnoki, késõbb a
zalaegerszegi társulat. Normál
életet élek, nem is nagyon ismernek fel a városban. Ha mégis,
azon meglepõdöm. Nem akarok
színésznõ lenni, hanem csupán
az, akit az adott darab éppen kíván.
– Gyerekeknek vagy felnõtteknek jobb elõadni?
– Gyerekeknek komolyabban
kell játszani. Érzékenyebbek az
õszinteségre. A hazugság az
egyetlen dolog, amit én sem tudok

elviselni. A felnõtt közönséget már
akkor érzem, amikor még nem is
vagyok a színpadon. Hogy milyenek. Hogy most nekik erõsebben
vagy poénosabban kell játszanom,
hogy mikor vevõk a finomabb dolgokra. És elõadás közben is figyelek rájuk. Érzem a rezgésük. Van
egy egyszemélyes darabom, a
Shirley. Ott van, hogy kacagnak,
aztán meg sírnak. Nagyon jópofa
sztorik vannak benne, meg fontos
dolgok.
– Könnyen tanulja a szerepeket?
– Igen, ha van rá mód és lehetõség. Ehhez mindig figyelem az
embereket. Korcsolyázni is úgy ta-

nultam meg, hogy az akkor még
ovis lányomat vittem a jégre és
néztem, hogy mit csinálnak. Aztán
legközelebb én is kértem korcsolyát, és a megfigyeléseim alapján
én is korcsolyáztam.
– Utasított vissza szerepet?
– Egyszer, amikor a lányom
még kicsi volt. De nem fogadták
ezt el. Nekem a gyerekem volt
mindig az elsõ. Belenõtt a színházi világba. Ma már partnerem, és
míg én vagyok a példaképe, nekem is erõt ad a munkához. Egy
szerepet megformálni, egy darabot rendezni, egy elõadást összeállítani olyan, mint egy alkotás. Bár
nekem a lányom a fõ alkotásom.

MEGÚJULT A SZENT KATALIN-TEMETÕKÁPOLNA

 Külseje után a belsõ
tere is megújult a zalabesenyõi Szent Katalin
katolikus temetõkápolnának, amellyel az itt
élõk régi vágya teljesült.
– AL –
Az Árpád-kori kápolna
újkori
rekonstrukciója
2011-re nyúlik vissza. Ekkor adták át az új templomot a Besenyõ utcában,
mellyel a misék is átkerültek ide. Ekkor fogalmazódott meg a felújítás szándéka is, idézte fel a történteket Gecse Péter alpolKónya Zoltán, Gecse Péter és
Simon József

FELELÕSSÉG A HAZÁNKÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
A fiatalokhoz szólva azt hangsúlyozta, hogy a pillanat örömei
mellett figyeljenek a maradandóságra is. Arra, ami súlyt és értéket
ad az emberi életnek, ami összehoz és összetart: a hit, a hûség, a
haza, a nemzet, a család, a barátok, a szabadság és a szeretet.
„Nyújtson valóban testvérkezet
minden magyar minden magyarnak és az Úr-Isten erõt ad újra,
hogy építhessünk együtt egy szabad és igaz új magyar jövendõt!” –
zárta beszédét a polgármester
Wass Albert gondolataival.
A március 15-i megemlékezés a
hagyományokhoz híven ünnepi

szentmisével kezdõdött a Mária
Magdolna-plébániatemplomban.
Ezt követõen Deák Ferenc szobránál gyûltek össze a megemlékezõk, ahol Vigh László országgyûlési képviselõ mondott beszédet. Az
1848–49-es szabadságharc Magyarország történetének egyik
meghatározó eseménye, amelynek
célja a függetlenség kivívása volt. A
forradalmat indító március 15-e
ezért lett jelképe a mai napig az
egész nemzet szabadságvágyának, hangsúlyozta többek között.

ELLENZÉKI
MEGEMLÉKEZÉS
Az 1848/49-es forradalom és

szabadságharc megemlékezésére
rendezett városi ünnepséggel egy
idõben a Zalaegerszegen mûködõ
ellenzéki pártok közös ünnepséget
tartottak a Kossuth-szobornál.
A felszólalók Góra Balázs
(MSZP), dr. Paksy Zoltán (LMP),
Benke Richard (Jobbik) és Keresztes Csaba (DK). Valamennyien – elosztva – az ellenzék által
megfogalmazott 12 pontról beszéltek, melyet az országban valamennyi ellenzéki megemlékezésen felolvastak. Mit kíván a magyar nemzet? A 2019-es 12 pont
többek között tartalmazza a következõ követeléseket: demokráciát,
jogállamot, pártatlan közmédiát,
független ügyészséget, méltányos
bérezést és munkakörülményeket,
színvonalas egészségügyi ellátást, létbiztonságot, kiszámított jövõt és kiállást az Európai Unió
mellett.

gármester, a városrész önkormányzati képviselõje. 2013-ban
megkezdték a rekonstrukció elõkészítését, majd 2016-ban Zalaegerszeg önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális
Alaphoz. Az elnyert ötmillió forintot
az önkormányzat közel 13 millió
forintra egészítette ki, melybõl
2016 végére megvalósult a temetõkápolna külsõ felújítása a csapadékvíz-elvezetés megoldásával
együtt. 2017-ben az önkormányzat kétmillió forintot nyert a belsõ
felújításra. A vakolási munkák mellett kiépítették az épület villamos
hálózatát és a harang automatikus
hangvezérlését. A saját erõvel
megtoldott 4,7 millió forintos beruházás 2018 végére fejezõdött be.
A kivitelezést a Homeland Építõipari Kft. végezte. Idén a díszkivilágítás megoldásával fejezõdik be a
projekt,
amely
Zalabesenyõ
emblematikus építészeti emlékének megmaradását szolgálta. A
kegytárgyakat és a mûalkotásokat
hamarosan visszahelyezik a temetõkápolnába, melynek funkciójáról
késõbb döntenek.
A zalabesenyõieket érzelmi kötõdés fûzi a temetõkertben álló kápolnához, amely hosszú évtizedeken át keresztelõknek, elsõáldozásoknak, esküvõknek adott helyet a
szentmisék mellett, tette hozzá az
elhangzottakhoz Simon József, a
településrészi önkormányzat képviselõje.

Lelki elsõsegély
telefonszolgálat:
116-123
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DOMBÉROZÁS A GÖCSEJBEN NEM SZERETTÉK, EZÉRT CSODÁLATRA VÁGYIK
KULTURÁLIS PROGRAMOK NYÁRON

PSZICHO EST A NÁRCIZMUSRÓL DR. BÁNKI GYÖRGY PSZICHIÁTERREL

 Idén negyedik alkalommal rendezik meg a Göcseji Dombérozó
rendezvénysorozatot, amely ezúttal is nulladik nappal indul július
 Nárcisztikus, vagy egyszerûen csak hiú az, aki mondjuk túl sû12-én. Az ünnepélyes megnyitóra a novai aratónapok keretében
rûn posztol magáról fotókat a közösségi oldalakra? Hol van a hakerül sor július 13-án. A tíz napot felölelõ kulturális programot a
tár, és milyen az élet egy „valódi”, pszichiátriai értelemben vett
Göcseji Falumúzeumban zárják július 21-én.
nárcisztikussal?
– liv –
Július 12-én a Dombérozó dobbantó program adja meg a ráhango- – pet –
empátiája kicsi, valódi szeretetre
A fõszervezõ Göcsej Civil Társa- lás lehetõségét Becsvölgyén és
alig képes, és hajlamos kizsákmáErrõl a kérdésrõl esett szó a nyolni másokat. Környezetével,
ság a kávási tájházban tartott sajtó- Zalaszentgyörgyön. Ezt követõen
tájékoztatót. Itt Magai Ágota, alapító Csonkahegyháton parasztolimpiát, Pszicho Estek rendezvénysorozat családjával sokszor bántón viseltag, a rendezvény ötletgazdája el- Nagylengyelben virágfüzér-kiállítást legutóbbi állomásán, melynek kedik; ez szélsõséges esetekben
mondta, a cél ezúttal is az, hogy eb- rendeznek. Gellénházán az olajipar vendége ezúttal dr. Bánki György nemcsak verbális, hanem akár fiziben az idõszakban minél többen lá- történetével, míg Milejszegen az pszichiáter volt. A téma szakértõ- kai bántalmazást is jelenthet.
togatassanak el a Göcsejbe, a Gö- olajsajtolás módjaival ismerkedhet- jével – akinek 2016-ban jelent
Fontos ugyanakkor megértecseji Dombérozó rendezvényeire, nek meg a látogatók. A kínálatból a meg A legnagyszerûbb könyv a nünk, hogy a nárcisztikus személy
amit a települések hagyományos göcseji ételek és italokat kóstolása nárcizmusról címû kötete – Nagy maga is szenved (nem direkt akar
programjaira fûztek fel. Ismerjék sem marad ki zenés vendégvárás kí- Réka klinikai szakpszichológus bunkó lenni). Saját magához, saját
meg az egyes falvak értékeit, illetve séretében, például Dobronhegyen. beszélgetett.
testéhez sem tud teljesen kapcsoBevezetésképpen többek között lódni. Bármilyen furcsán is hangazt a néprajzi örökséget, amit a táj- Az események soráról egy programelhangzott: a nárcizmus egy össze- zik, a pszichés rendellenesség
egység képvisel. Az idei esemény- füzetet is megjelentetnek majd.
sorra már húsz település jelezte
Az idei programot kívánságra, a tett fogalom, hiszen társadalmi és oka valójában a szégyenérzetben
részvételi szándékát. Közöttük új- dombérozóban részt vevõ települé- kulturális jelenségként is értelmez- és a magányos gyermekkorban
ként csatlakozik a programhoz Bon- sek találkozójával zárják a Göcseji hetõ, és a köznyelv is nagyon gyak- keresendõ. A nárcisztikust ugyanis
codfölde biogyógynövény-farmjával, Falumúzeumban. Az Együtt Zala- ran használja hiú, önimádó, maga- nem szerették igazából a szülei,
valamint Szentkozmadombja, ahol egerszegért Egyesület ekkor tartja mutogató egyénekre a kifejezést. csak úgy csináltak. A gyermek elNemes László festõmûvész várja a Magdolna-napi búcsúját, így együtt Ezek azonban önmagukban még látásával nem volt gond, sõt kívülnem jelentenek betegséget. A pszi- rõl úgy is tûnhet, hogy csodás
látogatókat alkotóházában.
ünnepelnek majd a skanzenben.
chiátria a nárcisztikus személyiség- gyermekkora volt, de a szülõi „szezavarral foglalkozik, ami bár szin- retetben” nem volt gyöngédség,
tén összetett kérdés, mégis nyil- sem testi érintés; ám annál több
vánvaló jelei vannak a szakembe- elvárás. A szülõ gyakran saját érrek számára. A család, barátok, demeinek emelésére „használta
kollégák (vagy maga az egyén) fel” a gyereket. (Tehát a nárciszmeg sokszor csak annyit éreznek, tikus szülei is gyakran nárciszhogy valami nem stimmel az adott tikusak.) Az a gyermek, aki ilyen
 Területvédelmi tartalékos katonák tettek esküt az Apáczai Mûemberrel. Meglepõ módon több az „ridegtartásban” nõ fel, védekevelõdési Központban rendezett hivatalos programon.
ilyen személyiségzavarral rendel- zésképpen elkezd kidolgozni egy
kezõ férfi (a betegek körülbelül két- álszemélyiséget. Kitalál egy olyan
Az eseményen részt vettek a tasztrófákban való segítségnyúj- harmada), mint nõ.
ideális én-képet, amivel azonosulváros és a megye vezetõi, meghí- tás. A civil és katonai elöljárók köBánki György a tünetekkel kap- ni tud. Ehhez késõbb is próbál
vott polgármesterek, hiszen a cé- szöntõi és az ünnepélyes eskütétel csolatban elmondta: a nárcisztikus mindenáron ragaszkodni. Vagyis
lok között szerepel, hogy minden mellett, nyilvános keretek között ír- személyt mindig csodálni kell, és alapvetõen alacsony az önbecsüjárásban legyen majd tartalékos ta alá a szerzõdését az 50. Zala ezt a folyamatos rajongást el is lése, ám kompenzálásképpen makatona. Az õ feladataik között sze- megyei területi tartalékos katona.
várja a környezetétõl. Különleges- gasan akarja azt tartani.
repel a katonai hagyományok ápo(A részletekrõl lapunk ezelõtti nek gondolja magát, akit különb joHogy miért problémás vele
lása és extrém helyzetekben, ka- számában olvashatnak.)
gok illetnek meg. Mindeközben együtt élni? Mert két ellentétes erõ
mozgatja a nárcisztikus embert:

ESKÜTÉTEL
ALÁÍRTÁK A SZERZÕDÉST

egyrészt mivel magányos, nagyon
szeretne tartozni valakihez. Ám
amikor belép a kapcsolatba/intimitásba (ami eleinte hatalmas szerelemnek tûnik), ha nem is tudatosan, de felidézõdik benne, hogy õt
korábban kihasználták. Védeke-

A nárcizmus Bánki György tapasztalatai alapján kezelhetõ. De
ez nem hagyományos értelemben
vett gyógyulást jelent, hanem változást. Az ember személyisége
ugyanis nem statikus, hanem dinamikus, fejleszthetõ dolog. Mivel

Dr. Bánki György és Nagy Réka

zésképpen pedig újra és újra ellöki magától a másikat, közben bántón viselkedik, vádaskodik. Egy
nárcisztikussal párkapcsolatban
lenni egy folyamatos játszma:
szinte lehetetlen kikeveredni az
összeveszés, kiengesztelõdés, újrakapcsolódás
körforgásából.
Közben a nárcisztikus folyamatosan igényli a csodálatot, partnere
így szép lassan elveszíti önbecsülését, hiszen mindig bûnbocsánatot kell nyernie „hibái” miatt. A
pszichiáter szerint fõleg olyanok
maradnak tartósan nárcisztikus
partner mellett, akiknek van hajlamuk az önelnyomásra, önfeladásra, megalázkodásra. Mert gyermekkorukban, szüleik mellett azt
tanulták meg, hogy tûrni kell.

a nárcizmushoz sok más pszichoszomatikus probléma társulhat,
sokszor még a szakembereknek is
nehéz felismerni, hogy mivel állnak szemben, és mi a megfelelõ
stratégia a terápia során. Pláne,
mert a nárcisztikus személyiségzavarnak különféle fokozatai vannak, nehezen is nyílnak meg, és
nem mindenkinél a legszélsõségesebb, legdurvább tünetek jelentkeznek. Az is elõfordul, hogy a beteg talál magának olyan foglalkozást, hivatást, ahol kiélvezheti a
folyamatos szereplési, tetszési vágyát. Ilyenkor nyugalmasabb életszakaszok is jöhetnek. Míg mások
hosszabb terápiára szorulhatnak,
hogy rendezni tudják saját magukkal és környezetükkel a viszonyt.

GYÓGYTORNÁVAL AZ IZMOK EGÉSZSÉGÉÉRT MEGÚJUL A KÉZMÛVESEK HÁZA
MI ÁLL A MOZGÁSSZERVI PANASZOK HÁTTERÉBEN?

 Befejezõdött a fizioterápiás medence vízgépészetének mintegy
két hónapos felújítása, ami február 18-ával ismét fogadja a mozgásszervi bántalmakban szenvedõket. Korunk egyik népbetegsége egyre többeket érint, és már a fiatalokat sem kíméli. Az okokról, a fizioterápia, a gyógytorna kínálta lehetõségekrõl Gombosné
Papp Judit osztályvezetõvel beszélgettünk.
– Antal Lívia –
– A mozgásszervi bántalmak valóban egyre fiatalabbakat érintenek.
A panaszok kialakulásában nagy
szerepe van az ülõ életmóddal járó,
izmokra, ízületekre ható egyoldali
terhelésnek. Ennek szinte minden
korosztály ki van téve, hiszen már a
gyerekek is kevesebbet mozognak.
Sokat ülnek az iskolapadban, sok
felnõtt pedig ülõmunkát végez. A digitális világ térhódításának köszönhetõen szabadidõnket is ülõ helyzetben töltjük.
– Másrészrõl nagy divat a
testedzés, az izmok növesztése,
ami miatt egyesek a túledzéstõl
sem riadnak vissza.
– A sport szorosan hozzátartozik az egészséges életmódhoz,
ezért mindenképpen dicséretes az,
ha valaki idõt szán erre. Fõként a
fiatalok járnak edzõtermekbe, különféle edzésekre, ami azonban
problémás lehet a tekintetben, ha
nem megfelelõen és nem egyénileg terhelik õket. Van egy edzésséma, viszont nincs két egyforma alkatú, izomzatú ember. A mozgásszervi panaszok, betegségek okai
közé ezért sorolhatjuk a helytelenül
kivitelezett mozdulatokat és a test
egyenlõtlen terhelését is.
– Mi ennek a következménye?
– Úgynevezett izomdiszbalanszok alakulnak ki. Az egyik izomcsoport nagyon feszes lesz, míg a
másik túlnyúlik, ami aztán mindenféle panaszt okoz. Manapság nagy
divat a hobbifutás is, a maratoni ki-

Gombosné Papp Judit

lométerek megtétele. Ahogy a profiknál, úgy az õ esetükben sem nélkülözhetõ a megfelelõ felkészülés,
a megfelelõ edzés, és a lábat kímélendõen egy jófajta futócipõ. Fontos
odafigyelni a jelentkezõ fájdalmakra is. Lassítsunk néhány napig,
majd kezdjük újra, de fokozatosan.
Ha nem így tesznek, akkor bizony
fáradásos sérülések keletkeznek
az izmokban, az ízületekben. Ennek eredménye az, hogy õket is itt
találhatjuk pácienseink között.
– Itt a tavasz, a kerti munkák
ideje...
– Ekkor is fontos a felkészülés
és a fokozatosság. Mielõtt valaki
nekiállna fát metszeni vagy ásni,
célszerû egy kicsit nyújtania, átmozgatnia izmait, ízületeit. Ezzel
elkerülhetõ a derék vagy a gerinc
túrterhelése. A mozgásszervi panaszok esetében tehát ugyanolyan

fontos a megelõzés, mint más betegségeknél.
– Kik alkotják még a betegcsoportot?
– Jelentõs létszámot képvisel az
ötven év feletti korosztály, akik fõként
a nagyízületeket, a térdet, a csípõt
és a gerincet érintõ problémák miatt
szorulnak kezelésre. A panaszok kialakulásában itt is szerepet játszik a
mozgásszegény életmód. Sokan félvállról veszik a fájdalmat, pedig ha
idõben jelentkeznének, sokkal hamarabb tudnánk segíteni. Ez felveti
az egyén felelõsségének kérdését
is. A másik nagy csoportot a baleseti utókezelésben részesülõk alkotják,
amelyben minden korosztály érintett.
– Mi a gyógytorna legfontosabb ismérve?
– Az egyénre szabott kezelés.
Mi, gyógytornászok ezt a szemléletet követjük. A hozzánk beutalt pácienseknél elõször is mozgásszervi
állapotfelmérést végzünk. Megvizsgáljuk izomzatát, izomerejét, mozgástartományát, és a diagnózisnak
megfelelõen állítjuk össze a gyógytornát. Ebben nagyon fontos szerepet tölt be a vízgépészetileg teljesen megújított fizioterápiás medence, hiszen itt történhet elõször a tehermentesítés. A felhajtóerõnek köszönhetõen könynyebben mozognak a betegek a vízben, ami pszichés élményt is nyújt számukra. Az
ezt követõ száraztornának így már
jobb kedvvel állnak neki.
A fizioterápiás medencét eddig
mozgásszervi, traumatológiai, reumatológiai, ortopédiai esetekben,
valamint a neurológiai és a gyermekrehabilitációban használtuk.
Szeretnénk kibõvíteni ezt a kardiológiai rehabilitációval, melyre lehetõséget ad az is, hogy az osztály
hamarosan beköltözik Pózváról a
felújított F épületbe.

BÕVÜL, ÉS REGIONÁLIS SZEREPKÖRT IS KAP

 Megkezdõdött a Gébárti Kézmûvesek Háza bõvítése. A jurtaház
hatszögletû épületének falai már állnak, a mûhelysor fölé létesülõ
emeleti szint betonalapja is elkészült. A város vezetése sajtóbejárás keretében tekintette meg a munkálatokat.

kapnak helyet; állandó tárlatként
Szelestey László néprajzkutató
hagyatéka lesz itt látható. A mûhelysor is kap egy emeleti szintet,
ahol oktatótermet, vizesblokkokat

– AL –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, a beruházás megvalósítására 120 millió forintos támogatást
nyertek, melyet az önkormányzat
14,5 millió forint önrésszel egészített ki. Az elsõ közbeszerzés is sikeres volt, de a magas építõipari árak
miatt a korábbi mûszaki tervet módosítani kellett. Ezt követõen újabb
közbeszerzési eljárást indítottak,
melynek eredményeként megkötötték a szerzõdést a nyertes kivitelezõvel. Mivel a bekerülési költség így
is több volt, mint ami a projekt keretében rendelkezésre állt, ezért az
önkormányzat kipótolta azt. Ennek
köszönhetõen idén januárban elindulhatott a munka, mely a Gébárti
Kézmûvesek Háza felújítását és bõvítését teszi lehetõvé.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a Kézmûvesek Háza tevékenységére utalva úgy vélekedett, hogy a múlt
megmentését szolgálja ez a projekt. Ez a beruházás része a
Gébárti-tavat érintõ más fejlesztéseknek, amelynek köszönhetõen
egyedülálló attrakcióval gazdagodik a város.
Prokné Tirner Gyöngyi, a Kézmûvesek Háza szakmai vezetõje,
a Népi Kézmûves Alkotóházak Országos Egyesületének elnöke az
elõzményekrõl elmondta, hogy a
magyarországi alkotóházak helyzetérõl egy tanulmányt készítettek, amit az Emberi Erõforrások
Minisztériumának nyújtottak be.

Skrabut Éva, Balaicz Zoltán, Vigh László és Prokné Tirner Gyöngyi

Ezt követõen hat regionális központot jelöltek ki az országban,
melyek egyike a zalaegerszegi
Gébárti Kézmûvesek Háza.
Az épület bõvítésének fontos
szempontja volt, hogy az 1996ban készült, honfoglalás kort idézõ
jurtának legyen egy helye, ahol
bármikor meg lehet majd tekinteni.
Ez egy új épület, egy jurtaház, melyet Fülöp Tibor építészmérnök
tervezett. Felsõ szintjén kiállítások

alakítanak ki. Továbbá több meglévõ mûhelyt is felújítanak.
Skrabut Éva, a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke örömét
fejezte ki, hogy az 1982-ben átadott
Gébárti Kézmûvesek Háza most
egy nagyobb lélegzetû fejlesztés részese lehet. Ezáltal túllép jelenlegi
városi és megyei szerepkörén, hiszen a népi kézmûves hagyományok megõrzése, továbbadása területén regionális központtá alakul át.

Meghívó
A ZALAEGERSZEGI SZÍV-
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Sport

IDÉN IS A LEGJOBBAK AKARNAK LENNI 2018 LEGJOBB EGERSZEGI SPORTOLÓI
ZTE ZÁÉV: A CÍMVÉDÉS CSAK RAJTUK MÚLIK

 A múlt héten a ZTE ZÁÉV TK képviselõi vehették át a tavalyi év
legjobb zalaegerszegi csapatának járó díjat. A fogadáson jelen
volt Airizer Emese, a csapat játékosa, aki idén is fordulóról fordulóra jól teljesít, és nagyban hozzájárul a csapat sikeres szerepléséhez, amely a tavaszi idényben eddig veretlen.

hogy a Magyar Kupa versenyét
úgy állították össze, hogy az ütközik a válogatott programjával. Számomra a jelenlegi körülmények
között elsõ a ZTE ZÁÉV. A csapatom jó szerepléséért szeretnék

FOGADÁS A VÁROSHÁZÁN

 Az egerszegi városházán ünnepélyes keretek között átadták
Zalaegerszeg 2018. évi legjobb sportolóinak az elismeréseket.
Makovecz Tamás, az önkormányzat oktatási, kulturális, ifjúsági
és sportbizottsági elnöke ismertette a díjazottak nevét.

A
Zalaegerszeg legjobb nõi
sportolója díjat
Veiland Violetta, a
Zalaszám-ZAC
felnõtt országos
bajnoki ezüstérmes
sportolója
kapta, a legjobb
férfi sportolónak
járó elismerés pedig Pálmai Csaba
sportlövõnek, a
PLE
Zalaegerszeg többszörös
magyar bajnok és
érmes versenyzõjének járt. A legjobb csapatnak a
Világkupa 4. helyezett és magyar
Tavaly sikerült...
bajnok ZTE ZÁÉV TK nõi tekecsaelsõ körben erõnyerõk voltunk. A mindent megtenni, idén jó lenne patot választották.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
legjobb nyolc között egy cseh csa- megnyerni a Magyar Kupát is.
pattól kaptunk ki. A fiatalabb játékosok a párharcok hajrájában
vesztettek, ez okozta kiesésünket.
A cseh csapat nem képviselt nagyobb játékerõt, mint mi.
– Évek óta meghatározó játékosa a ZTE ZÁÉV-nek. Idén csapat-vb lesz, ott lesz a magyar
válogatottban?
– Az edzéseken azon dolgozom, hogy a mérkõzéseken minél
jobb formában legyek. Egyedül  Az NB III-ban szereplõ Tarr Andráshida SC labdarúgócsapata
persze kevés lennék. Szerencsére szponzorai részére tartott fogadást, amelynek keretében újabb
a csapattársaim is igyekeznek jól kétéves megállapodást írt alá Tarr János, a Tarr Kft. tulajdonosa
teljesíteni, így vagyunk ott a Szu- és Soós Zoltán, a klub elnöke.
per Liga élmezõnyében. A válogatottságot több ok miatt lemondtam.
Soós Zoltán beszámolójában
Az országos szövetség vezetése röviden ismertette az 1957-ben
és a dunántúli csapatok között megalakult andráshidai egyesület
elég nagy a súrlódás. A másik ok, történetét, amely az évtizedek során több nevet is viselt. Az
Andráshida SC 1998-ban alakult
újjá, pályájuk a város tulajdonában van, de õk a kezelõi. Az elmúlt években a sikeres TAO-pályázatok eredményeként több kor A fedett pályás atlétikai versenyszezon utolsó országos bajszerûsítést hajtottak végre és tonokságát Budapesten a szeniorok számára rendezték meg.
vábbiakat terveznek. A klub igazi
lokálpatrióta, a vezetõi AndrásElõbb Góczánné Tóth Zsuzsa vállalta a súlylökést és a távolug- hidán élnek.
állt rajthoz a 60 m-es síkfutásban. rást is. Az idõrend miatt egyik verSzakmai beszámolójában DoBajnokhoz méltóan, magabiztosan senyszámtól a másikig rohangálva bos Sándor edzõ hangsúlyozta,
meg is nyerte a legrövidebb futó- összesen három érmet nyert. Ma- hogy az elmúlt évek jó szereplése
számot 9,90 mp-es idõeredmény- gasugrásban 125 cm-es teljesít- erõn felüli teljesítmény volt. Az idei
nyel. Egy órával késõbb már a 200 ménnyel megvédte bajnoki címét, szezon elõtt négy meghatározó tum-en 34,28 mp-es eredménnyel súlylökésben és távolugrásban dású játékosuk távozott, sõt ketten
Tarr János elmondta, hogy a
újabb aranyéremnek örülhetett.
pedig egyaránt ezüstérmet nyert. hosszú ideje sérültek. A vissza- klub és közte 10 éve kezdõdött a
Csóra Zsanett, a Zalaszám Súlylökésben 8,08 m, távolugrás- esés törvényszerû volt. A fiatalokat kapcsolat, azt követõen, hogy
ZAC tavalyi bajnok magasugrója ban pedig 373 cm kellett a bajnoki igazából két év múlva építették Egerszegre kerültek és elkezdtek
idén fõ versenyszáma mellett be- ezüstéremhez.
volna be a csapatba, a sors úgy fejleszteni. Az elmúlt idõszakban
hozta, hogy elõbb kell bizonyíta- voltak jobb és szerényebb eredniuk a felnõttek között. András- ménnyel zárult évek, reményei
hidán jó az utánpótlás-nevelés, szerint ismét felszálló ágba kerül a
ami azért is fontos, hogy a csapat csapat.
bent maradjon az NB III-ban.
Vígh László, a térség ország Nyolc csapat részvételével elindult a vegyes röplabdások idei
szezonja.
– Szeretnénk megvédeni bajnoki címûnket – fogalmazott tömören
Airizer Emese. – Igaz, az elmúlt
idényhez képest három csapat – mi,
a Rákoshegyi VSE I. és az Ipartechnika Gyõr – jelentkezett be az
aranyéremre. – A fõvárosiaknak
évek jó csapatuk van, az idei szezonra a gyõriek is jól erõsítettek. Ellenük éppen a legutóbb nyertünk,
két ponttal vezetünk elõttük, de még
semmi nem dõlt el. A hátralévõ három fordulóban egyszer játszunk
idegenben a Rákoshegy tartalékcsapata ellen, kétszer itthon – Rákoshegy I. és a Balatoni Vasas ellen. nincs mese, nyerni kell ellenük.
– Úgy tûnik, egyszerû a feladat, három gyõzelem, és megvan a bajnoki cím...
– Kimondani egyszerû, de mi is
azon dolgozunk, hogy így legyen.
Nem szeretnénk, ha más csapatok
döntenének a sorsunkról. Mi kezünkben a sorsunk, élni kell vele.
– Most lehet sajnálni az õszszel becsúszott vereségeket...
– Az õszi sorsolásunk jóval keményebb volt, mint a tavaszi, mellette ott volt a nemzetközi szereplés. Mára azonban már kiegyesedtünk, a célegyenesben vagyunk.
– Említette a nemzetközi szereplést, mennyire elégedett vele?
– A Világkupa negyedik helyünk
mindenképpen a bravúr kategóriájába tartozik. Itt a legjobb csapatok
szerepelnek. A négy közé jutás
után talán túlzottan is megnyugodtunk, ezért nem sikerült az éremszerzés. A Bajnokok Ligájában az

polgármestere hangsúlyozta, hogy
a város és polgárai mindig elismerték a sportban elért eredményeket, aminek köszönhetõen minél többen fordulnak az egészsé-

ges életmód felé. Szólt arról is,
hogy az elmúlt években megvalósuló jelentõs számú fejlesztés elõsegítette a kiemelkedõ eredmények elérését is.

Ezt követõen kerültek átadásra az érintettek részére a díjak.
A távollévõ Veiland Violettát
Bognár Szabolcs edzõ képviselte.

ANDRÁSHIDÁN NEM ADJÁK FEL
HOSSZABBÍTOTT A NÉVADÓ SZPONZOR

gyûlési képviselõje kiemelte, hogy
Andráshidán mindig erõs volt a lokálpatriotizmus, ahol 400 gyermek
mozog, az a klub érdemes a támogatásra.

ÖT ÉREM A SZENIOR OB-N

SZOMBATHELYI SIKER AZ IDÉNYNYITÓN

Az együttesek két négyes
csoportban kezdték meg a küzdelmeket. Különösen a „B” csoportban voltak szoros, izgalmas
labdamenetekkel tarkított mérkõzések. Az elsõ tornát a szomszédvár Szombathely csapata
nyerte.
Végeredmény: 1. Szombathely,

2. Szedett-Vedett (Zalaegerszeg),
3. Vajda Veterán (Keszthely), 4.
Retro (Zalaegerszeg), 5. Keszthely, 6. Vajda-gimnázium (Keszthely), 7. Sünik (Zalaegerszeg), 8.
Gergõ Bandája (Zalaegerszeg).
A következõ tornát áprilisban
rendezik az egerszegi Ostoros
Károly-csarnokban.

Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC 91-84 (25-21, 21-16, 18-22, 27-25)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE NKK–ELTE BEAC Újbuda 94-76 (25-28, 24-15, 19-18, 26-15)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Dorogi FC–ZTE FC 1-2 (1-2)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Dorog.
ZTE RK–Penta Gödöllõi RC 3:0 (11, 22, 17)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Zalaegerszeg.

Marhavágókat,
csontozókat (kivágókat)
keresünk Hollandiába és
Magyarországra is!

SZÁLLÁS INGYENES!
MAGAS
KERESETI LEHETÕSÉG!

Érdeklõdni:
+36-30/371-5240 • +36-30/647-2611

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere köszönetet mondott a támogatásért a Tarr Kft.-nek.
A város minden sportklubot nem
tud megfelelõ szinten támogatni,
ezért is örül a szponzorok megjelenésének Andráshidán.

ISPITA ALAPÍTVÁNY
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
alapítványunkat
a Zala Megyei Kórház betegeinek gyógyulásáért!
Adószám: 19274391-2-20
Bankszámlaszám: 10104961-07114362-00000000
Felajánlásukat a fizioterápiás medence felújítására
gyûjtjük.

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÉT!

TISZTELT ADÓZÓ!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
a ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

ZTE FC–PELC-Nyárád 2-0 (0-0)
NB-II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51.
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Tarr Andráshida SC–Mol Vidi FC II. 3-1 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2019. 03. 27–28.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2019. 03. 29.
Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. december 1-tõl 2019. március 31-ig
kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.
Üveg: február, május, augusztus és november elsõ pénteki napja.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu Mobil: 30/3571-413

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

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

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•
BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

