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KÖZÖS GONDOLKODÁST ÉS ÖSSZEFOGÁST 2019-BEN IS AZ ÉPÍTKEZÉSEK ÉVE
FOGADÁS AZ ARANY BÁRÁNY TÉLIKERTJÉBEN

ZALAEGERSZEGEN ÉS ZALA MEGYÉBEN

BEJELENTÉSEK: z ÜZLETI ÉS KONFERENCIAHOTEL ÉPÜL AZ MMIK HELYÉN
z INDUL A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ FELÚJÍTÁSA

 Idén több száz milliárd forint értékben valósulnak meg, illetve
indulnak el beruházások Zalaegerszegen és Zala megyében. A
megyeszékhelyt érintõen január végére elkészül a zöld épület felújítása a kórházban, és elindulhat a duális képzõközpont, valamint az új uszoda építése, hangzott el többek között a megye és
a város vezetõinek közös évindító sajtótájékoztatóján.

 „Az élet egyik legnagyobb és
legmegtisztelõbb feladatának
tartom, hogy szülõvárosom polgármestere lehetek. A zalai megyeszékhely vezetõjének lenni
nagy büszkeség, de a dicsõ
múlt miatt komoly felelõsség
is” – fogalmazott az újévi fogadáson köszöntõjében Balaicz
Zoltán polgármester.

– A. L. –
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos elmondta,
hogy a zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya kivitelezése 50 százalékos készültségnél tart, melyre eddig 21 milliárd forintot fordítottak.
Május 19-én az alapkõletétel kétéves évfordulóját ünneplik, június
16-án pedig ismét lakossági nyílt
napot tartanak az önvezetõ jármûvek tesztelésére is alkalmas tesztpályán. Mindeközben folytatódik
az M76-os gyorsforgalmi okos út
építése 176 milliárd forintból. Beszélt a zalaegerszegi kórház zöld
épületének hamarosan záruló re-

– vadas –
A már hagyományos eseményen (elsõ alkalommal 1994 januárjában rendezett a város újévi
fogadást) részt vett Palkovics
László innovációs és technológiai
miniszter, Rigó Csaba a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke valamint
a megye és a város számos közéleti személyisége.
– 2014-ben öt évre választottunk polgármestert és képviselõtestületet.
(Folytatás a 2. oldalon.)

SZERENCSÉBEN GAZDAG ÚJ ÉVET!
KÉMÉNYSEPRÕK A VÁROSHÁZÁN

 Régi hagyomány, hogy újévkor szerencsehozó kéményseprõk
látogatnak el a városházára, hogy a polgármesteren keresztül köszöntsék Zalaegerszeg lakóit. Persze nemcsak nálunk, hanem az
ország más városaiban is kialakult ez a kedves szokás.
– pet –
Zalaegerszegen elõször 1995ben adták át jókívánságaikat ilyen
módon a kéményseprõk. A megyében ezenkívül Nagykanizsán is
ez az újévi menetrend.

A napokban Balaicz Zoltán polgármester fogadta Kovács Józsefet, a Zala Megyei Ellátási Csoport
vezetõjét és Kerkai László kéményseprõt. Az újévi koccintáson
többek között elhangzott: minden
zalaegerszeginek sikeres, boldog

és szerencsében gazdag új esztendõt kívánnak, bízva abban,
hogy a 2019-es évben sem lesznek komolyabb balesetek a városban egy-egy meghibásodott kémény miatt.
Kovács József elmondta: körülbelül negyven-ötven éves hagyománya van már annak, hogy a
kéményseprõk felkeresik a nagyobb városok vezetõit, így kívánva jó szerencsét az ott élõknek. A polgármesterek a szokásoknak megfelelõen ilyenkor meg
is fogják a kéményseprõ gombját,
hogy valóban szerencsés legyen

az év. Ez most sem történt másképp.
Megtudtuk: 2018-ban huszonhárom esetben riasztották amiatt a
kéményseprõket, mert a kémény
kürtõje meghibásodott, kiégett és
három alkalommal szén-monoxidszivárgáshoz is hívták a szakembereket. Szerencsére komoly sérülés és haláleset nem fordult elõ.
A város kéményseprõi bíznak abban, hogy az idei is nyugodt év
lesz.
A kéményseprõi feladatokat
magánszemélyek esetében 2016
októberétõl a Zala Megyei Katasztrófavédelem látja el a megye
teljes területén. Körülbelül 220
ezer háztartás tartozik hozzájuk.
Feladatuk fõleg a megelõzés: kéményeket ellenõriznek és kiszûrik
azokat, melyek balesetet okozhatnak. Ennek köszönhetõen az elõzõ években elenyészõ volt a kéménytüzek száma.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott kiemelte, hogy a kormányhivatalok munkatársai magas színvonalon végzik munkájukat. Az
ügyintézés 15–30 perces átlagos
idõtartama nemzetközi összehasonlításában is kiemelkedõnek
számít. A családtámogatásokról
szólva elmondta, hogy idén új ellátási formát vezetnek be. Ez a
gyod, amivel a beteg gyermekek
otthoni ápolását segítik havi bruttó
100 ezer forinttal. Januártól az
ápolási díjat is megemelték 15
százalékkal. A családok otthonteremtését segítve idén két gyerek
után már 10 millió forintot, míg három gyermek után 15 millió forint

Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál Attila

konstrukciójáról, valamint a Hevesi Sándor Színház felújításáról,
melynek tervezésére 255 millió forintot biztosít a kormány. Jelezte
továbbá, hogy idén elindul a magyar falvak program, amellyel a vidéki népesség megtartását, gyarapodását célozzák meg.

hitelt lehet felvenni. Beszélt arról
is, hogy Zalaegerszegen két (a
megyeháza és a járási hivatal),
Nagykanizsán három, Keszthelyen egy kormányhivatal elektromos hálózatát korszerûsítik a
klimatizálás megoldásával együtt.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

MINDIG A CSAPATMUNKA HÍVE VOLTAM KÖZÖSGONDOLKODÁSTÉSÖSSZEFOGÁST 2019-BENIS
– MONDJA GALBAVY ZOLTÁN (KERTVÁROSI 9-ES VK)

FOGADÁS AZ ARANY BÁRÁNY TÉLIKERTJÉBEN

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ

BEJELENTÉSEK: z ÜZLETI ÉS KONFERENCIAHOTEL ÉPÜL AZ MMIK HELYÉN
z INDUL A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ FELÚJÍTÁSA

 A 2004-es európai parlamenti választások óta segítette a Fidesz-KDNP országgyûlési és önkormányzati képviselõit, mint a
kampánystáb tagja. Megismerte és megszerette azt a munkát,
amit egy közösségért lehet tenni. Az õ esetében a Kertváros egy
részéért, ahol felnõtt és ahol ma is él családjával, két fiával. A
képviselõség sok munkával jár, esetenként a késõ estébe nyúlnak a megbeszélések.
– vadas –
– A kisebbik fiam még a választások elõtt mindig rohant oda hozzám, amikor hazaértem. Fél évvel
késõbb már csak annyit mondott
egy késõ esti hazatérés után, hogy
„buta apa”. Erre a feleségem közölte velem viccesen: „na így gyere haza késõn!”. Azóta úgy alakítom a dolgaimat, hogy senki ne
lássa kárát az elmulasztott idõnek.
A közös játék nem maradhat el –
meséli Galbavy Zoltán.
Azt mondja, felsorolni is nehéz,
mennyi fejlesztés történt a választókerületében az elmúlt években.
A Sas utcában, a Tomori Pál utcában, a Liszt-iskola mögött aszfaltoztak, járda- és útfelújítások voltak a Szent László utcában, a
Tomori utcában a Zrínyi út felõl kijavították a járdát. Átépítésre került a Sas utca–Jánkahegy csomópont, parkolóhelyeket alakítottak ki
a Liszt-iskola mellett és a Sas utcában. A Katona József utca–Orsolya tér közti szakasz útfelújítása
is megtörtént. A Mindszenty-iskola
kollégiuma és a Köztársaság úti
orvosi rendelõ szintén megújult. A
Szent László Utcai Óvodában nyílászárókat cseréltek. A Jánkahegyen gépjármû-elkerülõ szakaszokat alakítottak ki, és készül a
Bartók Béla út felújításának a terve is. Lakók kérésére akadálymentesítés történt az Ifjúsági út

Galbavy Zoltán

13/4. elõtti járdán a Pálóczi út felõl, és több parkolót is rendbe tettek a körzetében.
– Számos rendezvényünk is
volt: az alsójánkahegyi disznótor,
városi kerékpáros KRESZ-verseny több alkalommal is. Népszerûek az idõsek napi programok, a
jánkahegyi búcsúk, a sör-virsli
fesztivál, jótékonysági fõzések, és
természetesen a kertmozi programján is mindig sok az érdeklõdõ
– sorolja Galbavy Zoltán. Hozzáteszi: a kertvárosi programokat tovább szeretnék szélesíteni egy
kertvárosi közösségi tér beindításával.
A képviselõ mindenkire büszke
a környezetében, aki segíti a kö-

zösségi munkát. Mindig a csapatmunka híve volt. A legbüszkébb
arra, hogy három általános iskolába is bekerült a tanrendbe a
KRESZ oktatása, ennek kezdeményezõje volt. Kisgyermekes szülõként fontos számára, hogy a testi
és az erkölcsi nevelés mellett a kicsik megismerjék a közlekedéssel
kapcsolatos ismereteket. Az alsóerdei KRESZ-park létrehozása is
ezt a célt szolgálja.
Természetesen az elmúlt néhány év nem volt elég arra, hogy
minden elképzelést, javaslatot
megvalósítsanak. A feladatok
megoldása folyamatos munkát
igényel. Galbavy Zoltán arról is beszélt, mi az, amit még nem sikerült
megvalósítani, ami a közeljövõre
vár.
– Például a Mátyás király utcában új, ferde beállású parkolóhelyek kialakítását és a Tomori Pál
utcáig történõ aszfaltozását még
nem sikerült megcsinálni. Erre az
idén sor kerül. A Liszt-iskola új
energetikai felújítása is elkezdõdik, akárcsak a Mindszenty-iskolában az új torna- és vívócsarnok
megépítése. A Zárda utca felõl el
lesz bontva az intézmény betonkerítése, és itt új parkolóhelyeket alakítanak ki. Megújul az Orsolya tér
zöldfelülete is, errõl döntött már a
közgyûlés. A Szent László Utcai
Óvoda konyhafelújítására sajnos
nem sikerült pluszforrást elnyerni,
ezért az idén csökkentett mûszaki
tartalommal, de el kell végezni a
munkát. Az Erkel Ferenc utcai játszótér felújítását és új játékok kihelyezését is meg kell valósítani.
Van tehát még bõven teendõ, azt
hiszem 2019-ben sem fogunk
unatkozni.

A RENDÕRÖK EGÉSZSÉGÉÉRT
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM A KAPITÁNYSÁGOKON

 A cukorbetegség kialakulásának megelõzésérõl hallhattak elõadást a zalaegerszegi rendõrök. A tájékoztató azon egészségfejlesztési program keretében valósult meg, amit még 2016-ban dolgozott ki a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetése.
– A. L. –
Az egész megyét, vagyis valamennyi rendõrkapitányságot érinti
a program, melynek célja az állomány egészségi állapotának megõrzése a dolgozók egészségkultúrájának növelésével, mondta el
Sznopek Veronika rendõr fõhadnagy, a megyei rendõr-fõkapitányság szóvivõje a rendezvény elõtt.
A 2016-ban elindított program
megvalósításába civil szervezeteket, egészségügyi intézményeket
is bevontak. Így például a Zala
Megyei Szent Rafael Kórházzal
kötött együttmûködési megállapodás szerint vér-vizelet mintavételre van lehetõség a fõkapitányság

orvosi rendelõjében, hetente egy
alkalommal. A zalaegerszegi kórházban melanoma és mammográfiai szûrõvizsgálatokon is részt vehetnek a dolgozók meghatározott
idõpontokban. A Dózsa-iskola tornapályáján gyógytornász tart csoportos és egyéni foglalkozásokat
számukra, az ehhez szükséges
eszközöket a fõkapitányság szerezte be. Hetente kétszer a fizikai
közérzetet javító pilates tornán is
mozoghatnak a kollégák a fõkapitányságon. A mozgásszervi problémákkal küzdõ dolgozóknak rekreációs lehetõséget is biztosítanak
a Honvédkórház Hévízi Rehabilitációs Intézetében.
Dr. Sipos Gyula rendõr vezérõr-

nagy, a megyei rendõr-fõkapitányság vezetõje az egészségfejlesztési program jelentõségére hívta
fel a figyelmet. Mint mondta, a
rendõrség feladatát csak meghatározott létszám mellett tudja ellátni, ezért fontos az, hogy a kollégák
is törõdjenek egészségükkel.
Emellett szól az is, hogy a jelenlegi jogszabályok szerint 65 éves
korukig kell szolgálniuk.
Az egészségfejlesztési programban a rendszeres testmozgás
mellett olyan elõadások is helyet
kapnak, melyek hozzájárulhatnak
a helyes táplálkozás, az egészséges életmód kialakításához, az
egészségtudatos magatartás elsajátításához. Monori Krisztina dietetikus tartja ezeket a tájékoztatókat; az idei elsõn az inzulinrezisztenciáról és a cukorbetegségrõl
esett szó a városi kapitányság elõadótermében.

Fotó: – pP –

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mivel igazi lokálpatriótának vallom magam, Zalaegerszeg a szülõvárosom, minden ideköt és életem legnagyobb megtiszteltetése,
hogy ezt a közösséget szolgálhatom, ezért szeretném, ha 2019 októberében az elmúlt öt év tevékenységérõl a zalaegerszegiek elmondanák
a
véleményüket.
Amennyiben az önkormányzati választáson támogatnak, akkor szeretném folytatni a polgármesteri
munkát – jelezte Balaicz Zoltán,
majd az elmúlt évrõl kijelentette,
hogy 2018 nyugodt, békés, konstruktív esztendõ volt. Tovább erõsödött a gazdaság, és újabb munkahelyek jöttek létre. Az álláskeresõk aránya a 2014-es 4,7 százalékról 2018 végére 2,5 százalékra
csökkent. Ma már nem a munkanélküliség problémáját kell kezelni, hanem a munkaerõhiányt kell
közös összefogással megoldani.
Az eredményekrõl elmondta:
végéhez közeledik a Vizslapark
mellett a munkáshotel kialakítása,
elkezdõdött a duális képzõközpont
elõkészítése. Elkészült Búslakpusztán 1,4 milliárd forintból az új
hulladékhasznosítási üzem, továbbá zajlik egy 3,6 milliárdos hulladékgazdálkodási és egy 4,7 milliárdos ivóvízminõség-javító pro-

jekt is. Évértékelõjében a polgármester kitért az infrastrukturális
fejlesztésekre, melyek az egyes
városrészekben 2019-ben is folytatódnak. Elkezdõdött a várost az
M7-es autópályával összekötõ, a
sármelléki nemzetközi repülõteret
közvetlenül érintõ M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út építése.
A legkiemelkedõbb fejlesztés, az
európai szinten is egyedülálló, 45
milliárd forintos beruházással, 265
hektáros területen épülõ jármûipari tesztpálya. Az elsõ tesztelések
már zajlanak, és több cég is megjelent a városban.
A TOP-program keretében
2020-ig 16,8 milliárd forintot fordíthat a város különbözõ beruházásokra, felújításokra, a Modern Városok Program keretében, hosszú
elõkészítõ munka után, 9,5 milliárdos beruházással elkezdõdik az
új, 10 pályás, 50 méteres uszoda,
tanuszoda és strand építése. Hamarosan kezdõdik a Dózsa-iskola
új tornatermének építése, a
Mindszenty-iskola melletti tornacsarnok és vívócsarnok kivitelezése is. Az elmúlt évek közös munkája nyomán Zalaegerszeg újra
fejlõdik, ehhez a munkához kért
Balaicz Zoltán minden vállalkozótól, intézményvezetõtõl és zala-

egerszegi polgártól közös gondolkodást és összefogást 2019-ben
is.
Köszöntõt mondott Palkovics
László is, aki jelezte, továbbra is
számíthat Zalaegerszeg a kormány támogatására. Szólt a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos
feladatokra, lehetõségekre, beszélt az ország gazdasági növekedésérõl, a következõ évek tennivalóiról. Bejelentette: a jármûipari
tesztpályához kapcsolódóan, állami beruházás keretében új, modern, négycsillagos üzleti és konferenciahotel épül a volt MMIK helyén. Az elõkészítésre és a tervezésre a Magyar Turisztikai Ügynökség 200 millió forintos támogatást biztosít még ebben az évben.
Az újévi fogadás keretében adták át Zalaegerszeg Innovációs
Díját. Ebben az évben az elismerést a MOL Nyrt. Zalai Finomító és
a Naste-Bau Kft. kapta.
Pohárköszöntõt Vigh László országgyûlési képviselõ mondott,
aki jelezte: a Hevesi Sándor Színház felújítását beveszi a kormány
a Modern Városok Programba. Az
elõkészítésre, az engedélyes és
kiviteli tervek elkészítésére 255
millió forint támogatást biztosítanak.
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Aktuális

NEM FORRALJÁK, CSAK MELEGÍTIK
A BORKOCKA NYERTE A FORRALTBOR-VERSENYT

 Fontos a bor minõsége, a víz és a cukor aránya, na meg a fûszerezés. A 2016-os adventi idõszakban hirdette meg elõször a
zalaegerszegi önkormányzat a Városmarketing Irodával közösen
a „legjobb forralt bor” versenyt.

forró, fûszeres bor, ami nagy népszerûségnek örvend. Jelzi ezt az
is, hogy az idei verseny nagyon
szoros volt. Összesen 1416 voks

– pet –
A megmérettetésen azóta minden évben azok a vendéglátóhelyek vehetnek részt, akik az
Egerszegi Advent területén árusítják e test- és lélekmelegítõ italt. A
verseny ötletgazdája Horváth Szilárd, a marketingiroda vezetõje
volt. Az elsõ alkalommal a Tütü
nyert, a 2017-es versenyen a
Mimosa vehette át az elismerést, a
mostani, 2018-as internetes szavazás eredményeképpen pedig a
Borkocka forralt bora bizonyult a
legfinomabbnak.
Az elismerõ oklevelet a Borkockát üzemeltetõ vendéglátóhely üzletvezetõje, Takács András, valamint két munkatársa Simon Martina és Miklós Barnabás vette át
Balaicz Zoltántól. Az eseményen a
polgármester elmondta: a zalaegerszegi adventi vásár mind kí-

nálatában, mind látványában bátran felveheti a versenyt a nagyobb
városok vagy a környezõ országok
hasonló rendezvényeivel. Advent
idején mindig kiemelt szerepet kap
a gasztronómia, ezen belül is a

CSATORNAREKONSTRUKCIÓ

 Bõvítik a Vizsla-patakot elvezetõ csatornát a Mártírok útja
és az Arany János utca között.
A kivitelezést még tavaly kezdték meg, várhatóan idén február végére fejezik be. Itt új társasházak is épültek, illetve
épülnek, valamint önkormányzati beruházásban új kétsávos
út építése is zajlik, ami a két
elõbb említett utca összeköttetését biztosítja majd.

Bali Zoltán, a településrész önkormányzati képviselõje elmondta,
hogy a Kerámia út építése a közmûvek cseréjével kezdõdött meg.
Ez alkalmat adott a Vizsla-patakot
elvezetõ csatorna rekonstrukciójára és bõvítésére, ami az idõnkénti
nagy mennyiségû csapadékot már
nem tudta elvezetni a szûk keresztmetszete miatt. A környék utcái ezért gyakorta vízben álltak.
Elõre gyártott 240x160-as méretû
vasbeton keretelemekbõl építik
meg új csatornát 61 méter hoszszan, melynek két végét vasbeton aknával zárják le. A nagyobb
áteresztõképesség a korábbinál jóval több csapadék elfolyását teszi
majd lehetõvé. A csatornát keresztezõ elektromos vezetékeket is kicserélik. A beruházás állami pályázatból, nettó 109 millió forintból valósul meg. A csatorna fölé pedig új
gyalogos és kerékpáros sétányt létesítenek az új társasházak között.

Az önkormányzat a Vizslaparki út
végén megvásárolt három garázst.
Ezek elbontásával a sétány kivezet
majd a Kisvizslába. Mindeközben
építik a Kerámia utat, és az Arany
János utca rekonstrukcióját is
megvalósítják.

ZALAEGERSZEGEN ÉS ZALA MEGYÉBEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Zalaegerszegen a Zrínyi úti
közúti vizsgabázis felújítását is tervezik, amit elõtte teljes állami tulajdonba vesznek.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke az építkezés
évének nevezte a 2019-es esztendõt. Ennek kapcsán többek között megemlítette, hogy a harmadik negyedévre befejezõdik az
M70-es autóút kétszer kétsávos
autópályává történõ bõvítése.
Idén szeretnénk elkészíteni a Zalaegerszeg, Rédics és a szlovén
Lendva között újjáépítendõ vasútvonal határig tartó szakaszának
engedélyes és kiviteli terveit. Beszélt a megye rendelkezésére álló

23 milliárd forintos uniós forrás
felhasználásáról, amellyel a vidéki
települések infrastrukturális fejlesztéseit segítik, valamint a Kisfaludy-programról, melybõl gyógyfürdõk újulhatnak meg Hévízen,
Kehidakustányban, Lentiben és
Zalakaroson. Megjegyezte: nagyon szeretné, ha a ZTE labdarúgócsapata feljutna az NB I-be.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a helyi gazdaság további erõsítését szolgáló fejlesztéseket hozta szóba. Elmondta, hamarosan kormányhatározat születik a város és a Zalaszentiván térségében létesítendõ logisztikai
központ és konténerterminál 13
milliárdos beruházásáról. A Mol za-

 A város tulajdonában lévõ cégek 2019. évi üzleti tervével, a vezetõk prémiumfeltételeivel foglalkozott sajtótájékoztatóján dr.
Tóth László, a Fidesz frakcióvezetõje.
Elmondta: a cégek bevételeinek nagy része az önkormányzattól származik, illetve állami és
önkormányzati díjmegállapításon
alapul. Piaci bevételre is van lehetõség, amennyiben van szabad kapacitása a gazdasági társaságnak, de nem ez az elsõrendû feladat, hanem az, hogy a lakossági igényeknek megfelelõen
végezzék a szolgáltatásaikat. A
prémiumfeltételeknél is ez utóbbit veszik figyelembe, vagyis,
hogy az önkormányzat számára
az elõírt feladatokat elvégezzék.
Tehát nem a bevétel nagysága
határozza meg, a cégvezetõk
prémiumát – fogalmazott dr. Tóth
László.
Bali Zoltán frakcióvezetõ-he-

lyettes, a gazdasági bizottság elnöke a költségvetés helyzetérõl
szólva hangsúlyozta: 50 milliárd a
fõösszeg, amelyben TOP-os és
egyéb állami források is szerepelnek. Ennyi pénz még nem állt rendelkezésre az elmúlt évtizedekben, és látszik, hogy Zalaegerszegen a fejlesztési célok a legfontosabbak. A város stabilan, hitel nélkül gazdálkodott az elmúlt években, és 2018-ban is gazdaságosan mûködött.
Szólt a közétkeztetési díj emelésérõl is: a szolgáltató 12 százalékos emelést kért az önkormányzattól, de a közgyûlés csak
8 százalékos emelést fogadott el.
Ez mintegy 30–40 millió forintos
többletkiadást jelent a városnak.

SEGÍTSÉG – KÖZÖS ÖSSZEFOGÁSSAL
A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA KAPJA

ELADÓ LAKÁS

Eladó egy kétszintes, elõkertes,
a közelmúltban részben felújított, 98
m2-es lakás Zalaegerszeg-Páterdombon, egy négylakásos sorházban. A földszinten 1 szoba, konyhaétkezõ, tárolóhelység, elõszoba és
WC található. Az emeleten 2 szoba
erkéllyel és egy fürdõszoba-WC van.
ÉRDEKLÕDNI: 30/551-0590

 A decemberi közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc
(MSZP) önkormányzati képviselõ néhány rendeletmódosításról
mondta el véleményét.

AZ ÉPÍTKEZÉSEK ÉVE

FIDESZ: HITEL NÉLKÜL

érkezett, melybõl 327 szavazattal
nyert a Borkocka, mögötte 319
szavazattal második lett a Tütü, a
harmadik helyen pedig a Mimosa
végzett 294 vokssal.
Takács András elárulta: hagyo-  A zalaegerszegi jobboldali szervezetek – Fidesz, Fidelitas, Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség – karácsony elõtti jótékonysági akcióinak eredményeirõl sajtótájékoztató keretében
számoltak be az érintettek.

MSZP: DÖNTÉSEK UTÁN

Nem ért egyet azzal, hogy a
szociális alapú bérlakásoknál 5
százalékos emelést szavazott
meg a testület. Mint fogalmazott, a
legrászorultabbak élnek az ilyen
lakásokban, nekik a nyugdíjemelés 2,7 százalék lesz. Javasolta,
hogy a bérleti díj ne változzon, de
kérését leszavazták. Az étkezési
költségek 8 százalékos emelését
is soknak tartja a képviselõ. Ez a
város költségvetésében 36 millió
forint többletet jelent, amit az adófizetõk fizetnek meg. Jelezte, a
szociális támogatásokat a költségvetésnek kell biztosítania és nem
a rászorulókkal megfizettetni.
Az önkormányzati társaságok
2019. évi elõzetes üzleti tervét és
a vezetõi prémiumokat is tárgyalta

mányos recept szerint dolgoznak.
Általában tíz liter borhoz 2 liter vizet és 2 kilogramm cukrot tesznek.
Az italt naranccsal, citrommal, fahéjjal és szegfûszeggel fûszerezik. Soha nem forralják fel 100
Celsius fokig az „elegyet”, csupán
melegítik. Szerintük 60–65 fok az
ideális hõmérséklet, mert így a
bornak marad valamennyi alkoholtartalma. Mint fogalmazott: sok
minden függ a bor fajtájától, minõségétõl, hiszen ennek alapján
döntik el, hogy pontosan mennyi
cukorral ízesítsék az innivalót. A
vörös változathoz többnyire Balaton-felvidékrõl származó kékfrankost, a fehérhez pedig olaszrizlinget használnak. A siker titka talán
abban rejlik, hogy meg kell kóstolni a fõzetet, nem hiányzik-e még
esetleg belõle valami.
Az üzletvezetõtõl azt is megtudtuk, hogy az összesített statisztikáik szerint az elmúlt négy évben
közel 4000 liter forralt bort adtak el
az adventi vásár idején. A mostani
szezonban
pedig
nagyjából
7000–7500 pohár ital fogyott.

a képviselõ-testület. Kiss Ferenc
szerint nagy a bizonytalanság a
tervezésnél. Mi lesz az AquaCity
jövõje, hogyan alakul az uszodaépítés, mikorra lesz kész és ki
építheti meg a rendelkezésre álló
pénzbõl? További kérdéseket is
megfogalmazott, így például, hogy
a Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. mikor kapja meg a neki járó
pénzt a kukaholdingtól, az állami
cégnek több milliárd forint tartozása van. Végül azután érdeklõdött,
miért zárt veszteséggel a Kvártélyház Kft.?
A szocialista képviselõ megjegyezte, takarékosságra és gazdaságos-ésszerû felhasználásra van
szükség a városi költségvetésben.

lai finomítója márciusban mintegy 3
milliárd forintos fejlesztést indít,
mellyel a gumibitumen-termelést
kívánják megnégyszerezni. A közeljövõben elkezdõdik 600 millió forintból a duális képzõközpont építése a volt Petõfi laktanyában. Márciusban tervezik átadni az ugyancsak 600 millió forintból felújított,
180 férõhelyes munkáshotelt a Göcseji úton. Az egykori Balaton Szálló kínai beruházó általi rekonstrukciója pedig szeptemberre készül el.
A volt MMIK helyén négycsillagos
konferencia- és üzleti hotel építése
kezdõdhet meg idén. A tervek elkészítésére 200 millió forintot kapott a
város. A Modern városok programban heteken belül elindul a Kvártélyház és a botfai Erdõdy–Hüvöskastély felújítása. Az idén az alsóerdei szabadidõs komplexum kivitelezése is elkezdõdhet. Az új
uszoda és strand kivitelezõi szerzõdését még a héten aláírják, melyet
követõen elindulhat a mintegy 9,5
milliárd forintos beruházás.

A fiatalok szervezetei több mint
590 ezer forintot gyûjtöttek a zalaegerszegi Családok Átmeneti Otthona számára. Balaicz Zoltán polgármester köszönetét fejezte ki,
és hangsúlyozta, hogy az ifjúsági
szervezetek tagjai olyan elkötelezett, szociális érzékenységgel rendelkezõ fiatalok, akiknek fontos az
összefogás, a mások segítése.
Szilasi Gábor, a Fidelitas zalaegerszegi elnöke és Dén Dániel,
az IKSZ helyi elnöke a jótékonysági rendezvények részleteirõl
szólt. Elmondták, hogy az összegyûjtött pénzt a Családok Átmeneti Otthona kapja, az intézményt
már tavaly is támogatták, így tudták, mire van szükségük. Vigh
László országgyûlési képviselõ,

Peugeot motorkerékpár (50
ccm) keveset futott, jó állapotban eladó.
Érdeklõdni: 20/335-2002.

miniszteri biztos utalt arra, hogy
tavaly volt a családok éve és örül
annak, hogy az átmeneti otthon
jobb körülményeinek biztosításához adományokkal hozzájárultak a
zalaegerszegi emberek.

Somogyi Emõke, az otthon vezetõje elmondta, a kapott pénzt az
elavult konyhabútor felújítására,
konyhafelszerelésekre és játszótér-felújításra fordítják. Megköszönte a fiatalok segítségét és
hangsúlyozta, fontos számukra,
hogy olyan környezetben tudjanak
tevékenykedni, ahol az otthon lakói – jelenleg 11 család, 16 felnõtt
és 25 gyermek – jól érzik magukat.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

TÉLI KRESZ-TANFOLYAMOK
INGYENES ELMÉLET – Ifjúsági kedvezmény
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv,
gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: FEBRUÁR 11. (hétfõ), FEBRUÁR 13. (szerda) és
MÁRCIUS 13. (szerda) 15.00 óra
RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%; ÁKÓ: 155,6–164,61%; ÁKK: 196,056–207,408
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VIRTUÁLIS VILÁGBÓL A VALÓDIBA MEGÉRI JÓL TANULNI
IMÁDKOZÓ PÁROKAT IS ÖSSZEHOZNAK

 Reményik Sándor verse is lehetne a mottója annak a közösségnek, melyet hét évvel ezelõtt hozott létre egy Zalaegerszeg
közelében élõ férfi. A Naponta Imádkozók Csoportja a virtuális
térbõl teremtett valós barátságokat, egymást a gyakorlati életben
segítõ közösséget.
– B. K. –
– Évekkel ezelõtt már éppen
azon voltam, hogy kilépek a közösségi oldalról, mert nem érdekeltek, a „ki mit evett” típusú beszélgetések, amikor véletlenül ráakadtam a csoportalakítási lehetõségre. Mivel én nagyon vallásos
vagyok, gondoltam, alakítok egy
imádkozó közösséget. 5 ismerõsömet hívtam meg, és amikor 70
fõ lett a létszám, azt még meg is
könnyeztem, megható volt, hogy
milyen szükség van ilyesmire. Ez
hét évvel ezelõtt volt, jelenleg
több mint 4600 tagunk van, Amerikától Ausztráliáig, Erdélyig, Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Burgenlandból vannak tagjaink – tekintett
vissza a kezdetekre Molnár
László Gábor.
De nemcsak a tagok jöttek, hanem az ötletek is. Elõször csak az
oldal témáival kapcsolatban, aztán
egyre több olyan dologról is, ami
már a nem virtuális térben kapott
jelentõséget.
– Sok idõs tagunk van, akik nehezen tudnak kimozdulni a lakásukból. A nevükben mécsest gyújtok szent helyeken, vagy felveszem számukra videóra az ilyen
helyeken történt vallásos ünnepségeket, és így õk is részeseivé
tudnak válni mindennek. Imádkozó párokat is összehozunk jelentkezés alapján, akik egy hétig egymásért imádkoznak. Minden hónap utolsó péntekje a lelki napunk,
ekkor este közös litániát tartunk. A

névnapokról sem feledkezünk
meg.
Már többször elindult a „Vándor” rózsafüzérünk. A tagok egymásnak küldik ezt tovább, járja a
világot, majd visszatér hozzám,
hogy újból útnak indulhasson. Volt
amelyik így Ausztráliába is eljutott,
igaz, ott elakadt. Biztos, ott na-

Molnár László Gábor

gyobb szükség volt rá. A legutóbbi
Vándor rózsafûzérlánc, ami nem
rabságot hoz, hanem összeköt,
október óta jár kézrõl kézre –
mondja.
– Aztán arra gondoltam, hogy
annyian vagyunk, nem is ismerjük
egymást és lehet, elmegyünk egymás mellett az utcán. Ezért van a
csoportnak egy közös jele, nyakba
akasztható kulcstartón, autómatricán, ami alapján felismerhetjük
egymást. Illetve van egy adatbázisom is, így például, ha valaki baj-

ba jut az autójával egy kirándulás
alkalmával, a közelben lévõ
csoporttárstól tud segítséget kérni.
Több példa volt arra, hogy nyaraláskor szállást adtak egymásnak a
tagok, vagy a gyerekek nyári felügyeletében segítettek. És több
csoda számba menõ gyógyulásban is részünk volt. Például egy
vas megyei hölgy esetében, aki
agyvérzést követõen egyik napról
a másikra éber kómába került. Az
orvosok lemondtak róla, mi viszont
folyamatosan imádkozunk Timiért,
aki ma már kézjelekkel kommunikálni is képes, visszamosolyog.
– Van a csoportban pap, aki
„szakmailag” felügyeli a bejegyzéseket?
– Több is van. Régi barátom
Lendvai Zoltán, akit azért kértem
fel az adminisztrátori feladatokra,
ha velem valami történnek, a csoport tovább mûködhessen. Dr.
Kovács Lajos Bánk atya, aki Zalalövõn volt plébánosom. Az alapokat tõle és az esztergomi egyházi
gimnáziumban kaptam meg. Az
akkori igazgató Reisz Pál ferences atya is olvassa az oldalunkat,
a véleménye nagyon fontos nekem. Amolyan „civil pap” vagyok.
Egyébként az a véleményem,
hogy sokkal több civil segítõre
lenne szükség a katolikus egyházban, akik a világi dolgokat a
saját bõrükön tapasztalva talán
jobban meg tudnák nyitni a híveket. A vallási élettel kapcsolatban
is vannak ötleteim. Az köztudott,
hogy ma az emberek egyre kevésbé mennek temploma, ilyenolyan ok miatt. Akkor vigyük az
egyházat az emberekhez. Például a plázákban, nagyobb szupermarketekben ki lehetne alakítani erre helyet.

INGYENES SPORTNAP A ZRÍNYIBEN
MOZGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT, FITTSÉGÉRT

 Az egészséges életmódra és a testmozgás örömére hívta fel
a figyelmet az a sportnap, melyet a Zalaegerszegi Kerékpáros
Sportegyesület (ZKSE) szervezett szombaton a Zrínyi Miklós
Gimnázium tornatermében.
– pet –
A „Sportolj az egészségedért!”
ingyenes rendezvény keretében
számos mozgásforma közül választhattak az érdeklõdõk. Mint
azt Szabó Zoltán szervezõ, a
programot lebonyolító ZKSE nevében érdeklõdésünkre elmondta: a mostani sportnap egy európai uniós pályázatnak köszönhetõ. Az egyesület tavaly nyert a
„Mozogjunk együtt! – egészségfejlesztõ testmozgás támogatása
a nyugat-dunántúli régióban” címû projekten, melynek keretében húsz rendezvényt – sportnapokat és egészséges életmódhoz kapcsolódó
fórumokat, elõadásokat
–
szervezhetnek a
program
kétéves idõtartama
alatt. Nemcsak
Zalában, hanem
Gyõr-MosonSopron és Vas
megyében is.
Szombaton a
Zrínyi-gimnázium tornatermébe várták a
mozogni vágyókat, akik többek
k ö z ö t t
spinningen,
funkcionális köredzésen, thai
boxon, funkcionális aerobikon

is részt vehettek. A szervezõ kiemelte: külön figyelmet fordítottak arra is, hogy az idõsebb korosztályt és a kerekesszékkel élõket is megmozgassák. Az elõbbieket speciális torna várta gyógytornász vezetésével, utóbbiak
pedig a kerekesszékes vívást
gyakorolhatták. Gondoltak a családosokra, sõt azokra is, akik inkább a szabad levegõn szeretnek mozogni, hiszen a sportnap
ideje alatt gyalogtúrára és családi kincskeresõ túrára is lehetett
jelentkezni. Utóbbi helyszíne a
Vizslapark volt.
A nap vendége Péntek Enikõ,
a ZONA edzésprogram megalko-

tója volt, aki egy délutáni intenzív
edzésre várta a résztvevõket. Az
iskola tornatermében bárki kipróbálhatta a Goldsprintet is (rögzített kerékpárokkal végzett biciklis
„görgõverseny”), sõt a vállalkozókedvûek számára bajnokságot
is rendeztek 500 méteres, virtuális távon.
Szabó Zoltán hozzátette: a
sportnap több zalaegerszegi
egyesület és fitneszklub közremûködésével jött létre, így egy
igazi közösségi eseménnyé vált.
Annak pedig külön örülnek, hogy
a meghirdetett edzések szinte kivétel nélkül telt házzal zajlottak.
Úgy látszik, a januári idõpont jó
alkalom az egyes mozgásformák
népszerûsítésére, na meg arra,
hogy az emberek az új esztendõ
alkalmából újraindítsák magukat
is.

ÖSZTÖNDÍJ-LEHETÕSÉGEK A BGE EGERSZEGI GAZDÁLKODÁSI KARÁN

 A Budapesti Gazdálkodási Egyetem (BGE) Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara idén õsszel 48. tanévét indítja. A közgazdászképzésben jelentõs hagyományokkal rendelkezõ kar korszerû infrastruktúrájának és kiváló oktatóinak köszönheti elismertségét.
Népszerûségében szerepet játszik az is, hogy többféle ösztöndíjjal segíti hallgatói tanulmányait. Melyek ezek? – dr. Takács Dávid
oktatási dékánhelyettestõl érdeklõdtünk.
– Antal Lívia –
– A zalaegerszegi gazdálkodási
karon három alapszakon végezhetik tanulmányaikat a hallgatók. A
gazdaságinformatikus alapszak állami ösztöndíjas képzés, míg a
gazdálkodás és menedzsment valamint a pénzügy és számvitel önköltséges, de ezeken az alapszakokon is vannak ösztöndíjas helyek, csak magasabb a felvételi
ponthatár. Az államilag finanszírozott képzésben lévõk tanulmányi
ösztöndíjban
részesülhetnek,
ugyanakkor az állami támogatási
lehetõségekre az önköltséges hallgatók is pályázhatnak, ilyen a nemzeti felsõoktatási ösztöndíj. Egyetemünkön a hallgatók részére
nyújtható támogatások széles köre
érhetõ el, a teljesség igénye nélkül
szociális ösztöndíj, szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj, de
sport- és kulturális tevékenységet
támogató ösztöndíjak is rendelkezésre állnak. Hallgatóinknak a Zalaegerszegen Végzett Közgazdászok Közhasznú Egyesülete is
kínál ösztöndíjat.
– Saját ösztöndíjjal is támogatják hallgatóikat?
– A felsõoktatási intézmények
közül elsõként a BGE hozott létre
külön ösztöndíjalapot. A „Biztos Jövõ Ösztöndíj” támogatás célja,
hogy a kiemelkedõ tanulmányi
eredményt elérõ, és a közösségi
munkában is részt vállaló önköltsé-

ges hallgatóinknak pénzügyi támogatást biztosítsunk.
– A BGE több vállalati partnerrel is együttmûködik, köztük
a Magyar Nemzeti Bankkal
(MNB).
– Egyetemünk elkötelezett oktatási és tudományos tevékenysége szakmai színvonalának folyamatos emelésében. Ezt szolgálja
az MNB-vel 2015-ben megkötött
együttmûködési megállapodás,
ami azt is lehetõvé teszi, hogy
MNB Kiválósági Ösztöndíjra pályázhatnak a tehetséges közgazdászhallgatóink. A bank ezt 2018ban harmadik alkalommal hirdette
meg. Különösen büszkék vagyunk
arra, hogy a zalaegerszegi karról
15 hallgató nyerte el ezt a támogatást. Az errõl szóló dokumentumot
tavaly novemberben vehették át
Budapesten.
– A pályázat fõ feltétele a mini-

mum négyes átlag, amit bõven teljesítettem – mondja Hegedûs Anita, aki tavasszal hatodik félévét
kezdi meg a gazdálkodás és menedzsment alapszakon. – Pluszpontokat lehet elérni a nyelvvizsgával, a szakmai tudományos tevékenységgel, de számít a sportilletve a közösségi munka. Ez
utóbbit a szakkollégium, valamint a
Magyar Közgazdasági Társaság
tagjaként teljesítettem. Örülök annak, hogy immár második alkalommal nyertem el az MNB Kiválósági
Ösztöndíjat, ami havi 30 ezer forintot jelent tíz hónapon át. Duális
hallgatóként fizetést is kapok, ami
azért fontos számomra, mert önköltséges képzésen tanulok. Tulajdonképpen teljes mértékben tudom finanszírozni így tanulmányaimat.
– Elõször pályáztam az MNB
Kiválósági Ösztöndíjra, amit el is
nyertem. A siker visszaigazolta
számomra, hogy igenis érdemes
jól tanulni; a 4,5 feletti tanulmányi
átlagom biztosan sokat nyomott a
latban – vélekedett Jóna Péter, aki
államilag finanszírozott képzésben
vesz részt ugyanezen az alapszakon. – A pályázat egyik elõnye,
hogy valamennyi nyelvvizsga számít, nemcsak az aktuális idõszakban megszerzett. Nekem három,
egy szakmai és kettõ általános
nyelvvizsgám van, mellyel növelni
tudtam pontjaim számát. Az ösztöndíjat utókövetés is kíséri, mert a
bank felülvizsgálja januárban, hogyan teljesítettük az õszi félévet,
vagyis a leckekönyvben feltüntetett
valamennyi tantárgyból megszereztük-e a szükséges kreditpontokat. Örömmel számolhatok
be arról, hogy mindketten sikeresen túl vagyunk a vizsgákon.
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Kultúra

A GENETIKUS GRÓF SZELLEMI ÖRÖKSÉGE
FESTETICS IMRE UTÁN KUTATNAK A KÖLCSEYSEK

internet is segíti õket a kutatómunkában és dolgozatírásban.
Boncz Dániel biológiatanár lapunknak úgy nyilatkozott: a projekt
célja, hogy népszerûsítsék Festetics Imre munkásságát a diákok körében. Nemcsak itt, hanem regionális szinten is. A munka legnagyobb haszna pedig a gyerekek
számára talán az, hogy középiskolás fejjel beleláthatnak abba, hogy

 A „genetikus gróf”, vagyis Festetics Imre életének és munkásságának nyomába eredtek a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai
egy több hónapon át tartó projekt keretében. Akik a név hallatán
a keszthelyi Festetics-családra asszociálnak, nem tévednek sokat, hiszen Festetics György testvérérõl van szó.
– pánczélPetra –
Bár a zalai szál sem elhanyagolható a történetben, most mégis
fontosabb lesz egy csehországi
város, mégpedig Brünn (Brno),
ahol 1819-ben, vagyis éppen 200
évvel ezelõtt jelent meg a Vas megyében élõ Festetics Imre „A beltenyésztésrõl” címû cikke, az ottani
Gazdasági Újdonságok és Közlemények címû szaklapban. Hogy
mindennek mi köze van a kölcseys
diákokhoz, arról Pozsik Lajos tanár, a projekt vezetõje tájékoztatta
lapunkat. Elöljáróban annyit: a téma szerteágazó. A biológia tantárgy (vagyis inkább a genetika)
kapcsolódik itt össze gazdaságtörténettel, történelemmel, sõt Pozsik
Lajos korábbi munkájával is. Vagyis azokkal a nyolcvanas években
végzett kutatásokkal, amiket dr.
Szabó T. Attila biológus, egyetemi
tanárral együtt végzett a szombathelyi fõiskola tanáraként.
Kettejüknek 1989-ben már megjelent egy közös cikke Festetics Imrérõl és a magyar genetika születésérõl. Egy véletlen folytán akadtak
rá a „genetikus grófra”: 1988-ban a
brünni Mendel Múzeumban jártak,
és az ottani könyvtárban ajánlották
figyelmükbe a magyar gróf, „valami
Festetics” 1819-es cikkét. Így indult
Festetics Imre munkásságának hazai újrafelfedezése.
A mostani 200. évforduló alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia egy nagyszabású programsorozatot tervez a témában, innen
jött a középiskolai projekt ötlete is.
A Kölcsey Ferenc Gimnázium dr.
Szabó T. Attila és dr. Poczai Péter
(Helsinki Egyetem) szakmai segítsége révén kapcsolódott be a rendezvénysorozatba. Pozsik Lajos elmondta: az iskola 23 diákja (jórészt
biológiafakultációsok) csatlakozott
a projekthez. Az elvégzendõ feladat sokrétû, így több tanár – köztük Boncz Dániel – is segíti a munkát. A programot a gimnázium alapítványán túl a zalaegerszegi tankerület és a város oktatási bizottsága is támogatja.
Hogy miben rejlik Festetics Imre
nagysága? Mindenekelõtt abban,
hogy a már említett cikkében olyan
dolgokról ír, amiket ma Mendeltörvényének hívunk. Vagyis a „ge-

netika atyjának” tartott Gregor
Mendel elõtt mintegy ötven esztendõvel, korát jócskán megelõzve,
összefoglalta a természet genetikai
törvényeit; az öröklõdés, sõt a mutáció alapelveit is.
Festetics a megfigyeléseit juhokon végezte, az 1800-as évek elejétõl ugyanis juhtenyésztéssel foglalkozott. A gazdasági vonal itt jön
a képbe, hiszen az volt a cél, hogy
a juhok szaporításával minél jobb
minõségû gyapjú (és posztó) keletkezzen. A Habsburg Birodalom akkori textiliparának központja éppen
Brünnben volt, így került a gróf
kapcsolatba az ott mûködõ Juhtenyésztõk Társaságával, melynek
ülésein rendszeresen részt vett
(sõt Vasi Juhtenyésztõ Társaság
néven maga is alapított egy szervezetet). A juhok nemesítésével
kapcsolatban pedig több cikket is
írt. Így jutunk el tulajdonképpen a
már sokat említett 1819-es publikációig, melyben többek között leírja, hogy az erõteljes és egészséges alkatú állatok többnyire továbbadják, örökítik jellegzetes tulajdonságaikat.
A Kölcsey-gimnázium természettudományos laborjában zajló
munka részeként a diákok Festetics írását és munkásságát alapul
véve végeznek további feladatokat.
Mint azt néhány, a projektben részt
vevõ diáktól – Bujtor Zsófiától, Sümegi Kincsõtõl, Kamondi Natáliától
és Felsõ Fannitól – megtudtuk: a
juhok nemesítése miatt komoly vita
is folyt a 19. században. Voltak,
akik szerint élettani törvényszerûségek határozzák meg az állatok
tulajdonságait (jobb vagy rosszabb
szõrzetét). Ezzel szemben Festetics beltenyésztési tapasztalatai
alapján azt állította, hogy nem a természet élettani törvényei érvényesülnek, hanem a genetikáé. Ez akkor egészen új elgondolásnak számított. (Pláne, hogy a genetika elnevezést majd csak 1905-tõl használják hivatalosan a tudományban.)
Nem véletlen, hogy a vitazáró cikk
megírására is Festeticset kérte fel a
már említett szaklap.
A diákok a gróf életének, rokoni
kapcsolatainak és az elhíresült írás
hatásainak elemzésén túl, foglalkoznak többek között Mendel és
Festetics tevékenységének és ge-

Pozsik Lajos (középen) a projekten dolgozó csapatával.

netikai téziseinek összevetésével,
illetve Festetics Imre szellemi hagyatékának ápolásával. A csapatmunka során magyarról angol nyelvûre fordították a Genetika szülõ-

földjén címû kisfilmet, valamint projektbemutató elõadásokra, konferenciákra és egy brünni kirándulásra is készülnek. A felkészüléshez
könyveket, cikkeket kaptak, ám az

hogyan kell tudományos cikket írni.
Ennek sok hasznát vehetik majd
kezdõ egyetemistaként.
Joggal merül fel a kérdés: miért
kellett Festetics Imrét harminc év-

FUTÁS AZ ÉRTÉKTÁRBAN

 Rohanó világban élünk, de van, akinek a futás, mint egészségmegõrzõ tevékenység tartozik a napi rutinjához. Sõt eköré közösségépítõ módon egyesületet is szervezett. Mézes Tibor Sólyom
futónagykövettel beszélgettünk.
– bánfi kati –
– Hemzsegett az év vége a
felhívásaidtól, amikor is közös
hosszabb-rövidebb távú futásokra invitáltad az embereket.
Otthon nem gond, hogy elfutsz
az ünnepek elõl?
– A párom maga is aktív futó,
bajnoki eredményekkel. Éppen a
sport kapcsán ismerkedtünk meg.
Karácsony és az új év eleje között
öt nagyobb szervezett futásunk
volt, közte gyerekeknek is szóló lehetõség, hiszen õk a téli szünet
miatt ilyenkor érnek rá inkább. Természetesen saját gyerekeim is
részt vesznek ezeken a programokon, amikor meg kicsik voltak, volt,
hogy babakocsit tolva futottam velük. Az egész család szereti a futást. A tájfutás egyébként is családi sport. A futás pedig nekem ünneplés is, a 42. születésnapomon

42 kilométert futottam. De jó érzés
mozgással kezdeni az évet is.
– Mikor ragadott el ez a
sport?
– Azt mondják, már így születtem. Mivel kövér gyerek voltam,
muszáj volt futnom. Ez a körbekörbe nem annyira nyert meg, de
12 évesen elvittek egy természetjáró versenyre, és az nagyon megtetszett. Így lett belõlem tájfutó.
– Az egyesületed hogyan
szervezõdött?
– 2004-ben alakult a Göcsej
Környezetvédõ, Tájékozódási és
Futó Egyesület. Arra gondoltam,
hogy én mindig futok, és ha valakiknek van kedve ehhez csatlakozni, akkor jöjjön. Most közel 60fõs a tagság, mindenféle korosztály, általános iskolástól a nyugdíjasig megtalálható benne. Nem a
hosszútávfutók magányossága a
cél, hanem csapatban a közös

Mézes Tibor Sólyom

mozgás. Persze versenykor nincs
beszélgetés, és az eredményeinkre is büszkék lehetünk. Sok programunk van, köztük a Göcsej Galopp, 2018-ban bekerült a Zala
Megyei Értéktárba, ez szintén egy
jó visszaigazolás. De ügyelek a
közös futások apropójára is. Karácsonykor például a botfai Karácsony-hegy a cél. Márciusban sza-

EMELKEDÕ NÉZÕSZÁM ÉS ÚJÍTÁSOK

NYITOTT SZÍNPAD – NYITOTT LÉLEK

 Az idei év fejlesztéseirõl és fõbb eseményeirõl számolt be év
eleji sajtótájékoztatóján a Keresztury VMK vezetése. Nemcsak a
landorhegyi „anyaintézményben”, hanem az intézményegységhez tartozó többi helyszínen is változatos programokra készülhetnek az érdeklõdõk.

VENDÉGEK: Csuja Imre Jászai Mari-díjas színész, érdemes
mûvész, az Örkény István Színház társulatának
tagja;
Antal Gábor krízisintervenciós tanácsadó szakpszichológus, jelenleg a Magyar Individuál Pszichológiai Egyesület egyik legfiatalabb elnökségi
tagja;
Kovács Krisztián, az elõadás ötletgazdája és
moderátora Ectopolis online kulturális magazin
szerkesztõje.

PROGRAMKAVALKÁD A VMK INTÉZMÉNYEGYSÉGEIBEN

– pet –
Flaisz Gergõ igazgató elmondta: ebben az esztendõben megújul
az Art mozi és a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem nagyterme.
Felújításra kerül továbbá a VMK
elõtti tér és a gébárti Kézmûvesek
Háza. Az elõzõ évet sikeresnek
ítélik, hiszen minden intézményük
százszázalékos kapacitással mûködött, a nézõszámok pedig emelkedtek.
Ami a 2019-es évet illeti: számos hagyományos, immár jól bevált rendezvényük folytatódik, de
újdonságokkal is készülnek. Utóbbiak közül a gasztronómiai progra-

mokat emelték ki: a következõ hónapokban több sztárséfet is vendégül látnak.
A VMK további rendezvényeirõl
Bednárikné Rácz Enikõ igazgatóhelyettes, a hangversenyterem
programjairól Takács Kata, az Art
mozi kínálatáról Drávecz Szabolcs, a kertvárosi Apáczai Mûvelõdési Központ eseményeirõl Dala
Hajnalka számolt be. Míg a Kézmûvesek Háza és a Családi Intézet híreit Prokné Tirner Gyöngyi,
és Pölöskey Ildikó ismertette. Elhangzott: a VMK-ban folytatódik a
népszerû Pszicho Estek és a Pszicho Filmklub rendezvénysorozat,
de számos koncerttel, kiállítással,

elõadással és kamaraszínházi
mûvekkel is készülnek. Ezenkívül
ismerkedõestet is rendeznek a 25
év feletti korosztálynak, Lakat
Party címmel.
A zsinagógában ebben az évben is lesz JazzSzerda, Egerszegi
Páholy, valamint klasszikus zenei
és orgonakoncertek. Márciusban
pedig Németh János keramikusmûvésznek nyílik jubileumi tárlata,
85. születésnapja alkalmából. Az
Art moziban országos rajzfilmünnepre, magyar filmek hétvégéjére,
Valentin Days-re várják többek között a nézõket, de nem maradnak
el az olyan sikeres programok
sem, mint a dumaszínházi estek,
vagy a Nyitott Akadémia.
Az intézmények részletes programjairól a VMK honlapján
(www.kereszturyvmk.hu) lehet tájékozódni, ahol mód van online
jegyvásárlásra is.

SZÍNÉSZ

ÉS PSZICHOLÓGUS KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Helyszín: Keresztury VMK
Idõpont: január 17. (csütörtök) 19 óra

Színmûvész és pszichológus most együtt ül asztalhoz egy
rendhagyó estén, hogy megismertessék a hallgatóságot
azokkal a konfliktusokkal, kompromisszumokkal, egyedi és
sajátságos utakkal, melyekkel egy színésznek szembesülnie
kell. Vajon milyen karaktertulajdonságok szükségesek ahhoz,
hogy valakibõl színész váljon? Született tehetség, vagy
embertelen szorgalom kell hozzá? Hogy képesek estérõl estére
felvenni ugyanazt a szerepet a színpadon? Lehetséges, hogy
valaki „bent ragad” egy szerepben?
Az est során többek között ezekre a kérdésekre is választ
kaphat a közönség.

vel ezelõtt újra felfedezni? Miért
felejtõdött el a neve? Pozsik Lajos
szerint ez máig nem tisztázott, így
nehéz konkrét választ adni. Bár
néhány diákot erre a témára is „ráállított”. Politikai és természettudományos okai egyaránt lehetnek. A
brünni Juhtenyésztõ Társaság
tagjai és a Gazdasági Újdonságok
és Közlemények szaklap tulajdonosa sem voltak éppen a bécsi udvar hívei. Annál „felvilágosultabbak” voltak. Emiatt az udvar figyeltette õket, sõt a lap tevékenységét
meg is szüntették. Ezért nem találunk több Festetics-publikációt az
1820-as évek elsõ éveit követõen.
A másik ok az, hogy Mendel, aki
tanárként 1856-tól végezte kísérleteit a brünni Szent Tamás-kolostorban, már nem állatokkal, hanem
borsóval kísérletezett, hiszen annak szaporítása egyszerûbb és
gyorsabb folyamat volt. Így a megfigyelések eredményei is hamarabb jelentkeztek. Mendel a kolostor idõsebb papjai, tanárai révén
biztos, hogy ismerte Festetics korábbi téziseit. Valamiért mégsem
hivatkozott rá. Oka lehet ennek az,
hogy a levert szabadságharc utáni
idõszakban járunk, a Bach-korszakban; amikor nem biztos, hogy
bölcs dolog volt magyarokra hivatkozni.
Akárhogy is, talán a sors fintora,
hogy hosszú idõre Mendel tevékenysége is elfelejtõdött. Az örökléstan tudományos rangra emelkedése majd csak a századforduló
után, munkásságának „újrafelfedezésekor” történt meg.

valunk a futás elõtt, óraátállításkor
a nyerj egy órát, ne veszítsd el, futással töltjük vagy most január elején mézeskalács-lefutás van. A karácsonyi mézeskalácsból már biztos nincs sok, de kis szójátékkal
élve én itt vagyok, és a 70 perces
futást vezetem.
– Mindig idõre megy?
– Van, amikor idõre, van, amikor távra, a tájfutásoknak mindig
más a helyszíne, ezért térképismeretet is el kell sajátítani hozzá.
Ebben is partnerek vagyunk.
– A futónagykövetség mivel
jár?
– A BSI (egy budapesti szabadidõsport-szervezõ cég) minden
nagyobb településen, illetve a fõváros kerületeiben választ futónagykövetet, akik helyileg támogatják a futást, illetve a budapesti
félmaratonra, maratonra segítik a
felkészülést.
– Milyen eredményedre vagy
a legbüszkébb?
– Egy 12 órás futásra, ahol 121
kilométert sikerült teljesítenem.
– Terveid?
– Szeretnék a korosztályomban
magyar bajnok lenni. Az egyesületet minél eredményesebben vezetni, minél több futóprogramot szervezni.
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Városháza
TÁJÉKOZTATÁS

ÜVEGHULLADÉK GYÛJTÉSÉRÕL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Zalaegerszegen a házhoz menõ üveghulladék gyûjtésének idõpontjai 2019. évben az alábbiak:
2019. február 1., 2019. május 3., 2019. augusztus 2., 2019. november 1.
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

SZELEKTÍV GYÛJTÕSZIGETEK

ELKEZDÕDÖTT

HELYSZÍNÉNEK VÁLTOZÁSA

A FENYÕFAGYÛJTÉS

 A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatni kívánja
Tisztelt Ügyfeleit a szelektív gyûjtõszigetek helyszínében bekövetkezõ változásról.

2019. JANUÁR 28-IG

2019. FEBRUÁR 4-IG
2019. JANUÁR 16-TÓL

2019. JANUÁR 16. 17 ÓRA

2019. JANUÁR 16. 19 ÓRA
2019. JANUÁR 17. 14-18 ÓRA
2019. JANUÁR 17. 18 ÓRA
2019. JANUÁR 17. 19 ÓRA
2019. JANUÁR 19. 12 ÓRÁTÓL
2019. JANUÁR 19. 20 ÓRA
2019. JANUÁR 19. 21 ÓRÁTÓL
2019. JANUÁR 21. 17.30
2019. JANUÁR 22. 10 ÓRA
2019. JANUÁR 22. 17 ÓRA

2019. JANUÁR 23. 18 ÓRA
2019. JANUÁR 24. 18 ÓRA
2019. JANUÁR 25. 21 ÓRA
2019. JANUÁR 30. 18 ÓRA

Óriások miniben – Makettkiállítás Hajdu István munkáiból
(andráshidai Öveges József Általános Iskola kisaulája,
január 28-ig)
Megmutatom magam: Színek keringõje címû kiállítás
(József Attila Városi Tagkönyvtár, február 4-ig)
Vitrinkiállítás: Nagyné Kovács Katalin és Nagy Béla népi iparmûvészek kiállítása
(Gébárti Kézmûvesek Háza, február 17-ig)
Paradoxonometria: Orosz István grafikusmûvész kiállításának megnyitója
(Keresztury VMK Gönczi Galériája, február 23-ig)
JazzSzerda 2018/19 – Canarro – The Hungarian Gipsy Swing
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)
Fényhozó mandalák – Mandalakiállítás megnyitója
(Apáczai MK, február 12-ig)
Nyitott színpad – nyitott lélek: Beszélgetés Csuja Imre színmûvésszel (Keresztury VMK)
14. Esküvõkiállítás a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben – Minden, ami klasszikus!
Kiscsillag-koncert, Vendég: Eleven Hold (Keresztury VMK)
Pótszilveszteri Retro Party Mix
(Apáczai Mûvelõdési Központ)
IX. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás megnyitója
(Hevesi Sándor Színház, február 20-ig)
A magyar kultúra napja (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
Gál Csilla, a Dienes festõkör tagja bemutatkozó kiállításának
megnyitója (csácsbozsoki Izsák Iskola Dús László Galériája,
február 20-ig)
Esti mese felnõtteknek: UN-DEAD – Lugosi élete 9 képben
(Griff Bábszínház)
Jin Föld Disznó éve 2019 – Hullámvasútra fel – asztrológiai
elõadás (Apáczai MK)
Hangácsi Marci-koncert (Club PopUp Underground)
A lélek dala – Kiállításmegnyitó Ambrus Adrienn mandaláiból
az andráshidai Öveges József Általános Iskola kisaulájában

2019. FEBRUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS!
kozetkeztetes@zegesz.hu
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2019.
JANUÁR hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2019. 01. 21.
2019. 01. 22.
2019. 01. 23.
2019. 01. 24.
2019. 01. 23.
2019. 01. 24.
2019. 01. 22.
2019. 01. 23.
2019. 01. 15.
2019. 01. 14.
2019. 01. 23.
2019. 01. 21.
2019. 01. 24.
2019. 01. 15.
2019. 01. 16.
2019. 01. 17.
2019. 01. 21.
2019. 01. 22.
2019. 01. 23.
2019. 01. 24.
2019. 01. 16.
2019. 01. 22.
2019. 01. 10.
2019. 01. 10.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Eötvös József Ált. Iskola
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Ady Endre Ált. Iskola
Báthory István Szakgimn.
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi Szakgimn.
Ganz–Munkácsy Szakgimn.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László Szakgimn.

SZEDÉS HELYE
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–17 óra
7.00–13 óra
7.00–17 óra
7.00–17 óra
12–14 óra
7.00–17 óra
7.00–17 óra
13–17 óra
7.00–13 óra
7.00–17 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
10–13 óra
7.00–17 óra
10–15 óra
10–15 óra

A város területén a közszolgáltatás részeként, közel 200 helyszínen található olyan gyûjtõsziget, ahol az elkülönítetten (szelektíven) gyûjtött lakossági hulladékok helyezhetõek el. A lakosság által, ilyen módon gyûjtött hulladékok mennyisége folyamatos növekedést mutat. Azonban sajnos, nem mindenki áll környezettudatosan az ingyenes szelektív gyûjtési lehetõséghez.
Néhány helyszínen rendszeressé vált az a jelenség, hogy az
edényekben vagy azok mellett kommunális és lomhulladék, sõt
idõnként veszélyes hulladék jelenik meg. Az illegálisan kihelyezett
hulladékok rontják a városképet, szennyezik a környezetet, vonzzák a rágcsálókat és nem utolsósorban a rendszeres – akár hetente ismétlõdõ – takarítások jelentõs költséget jelentenek a város
költségvetése számára, más célok elõl elvonva a közpénzeket.
Jelenleg a kettõ legneuralgikusabb helyszín a bazitai városrészben és a Kossuth út 32–34. társasházaknál található gyûjtõsziget
környezetében van. A hosszú idõn keresztül, tendenciózusan fennálló, rendeltetés ellenes használat miatt, a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ZMJV Önkormányzatával egyeztetve, ezen helyszínekrõl vissza fogja hozni a kihelyezett szeletív gyûjtõket. A visszaszállítás 2019. január elsõ hetében fog megtörténni. Az elhozott
konténerek a város egyéb pontjain kerülnek felhasználásra.
Kérjük, a gyûjtõszigetek használóit, hogy 2019. január 2-tõl kezdõdõen már ne vigyenek hulladékot ezekre a helyekre. A változással a fenti helyszíneken sem fog megszûnni a szelektív gyûjtés lehetõsége.
A bazitai városrészben párhuzamosan mûködnek a házhoz menõ gyûjtési lehetõségek (sárga színû zsák a mûanyag és fém csomagolóanyagok, kék színû zsák a papírhulladékok, egyedileg igényelhetõ 120 literes kuka az üveg csomagolóanyagok átvételéhez),
a Kossuth út 32–34. társasházak közelében pedig a Kossuth út
17–19. és a Kossuth út 58–60. címen található gyûjtõsziget.
Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük!

 Zalaegerszegen január 7-én
kezdõdõdött a kidobott karácsonyfák begyûjtése, amit
a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. végez stratégiai partnere, a Zala-Müllex
Kft. közremûködésével.
Meghatározott menetrend
nincs. Kapacitásunk függvényében lehetõség szerint hetente minden városrészt felkeresünk. A begyûjtési idõszak
február közepéig tart, de természetesen a késõbbi idõpontokban kihelyezett fákat is
elszállítjuk.
Kérjük Kedves Ügyfeleinket, hogy fenyõfáikat jól látható, könnyen megközelíthetõ
helyre, a forgalmat nem akadályozó módon helyezzék el!
(Társasházi ingatlanok esetében a társasházi hulladékgyûjtõ konténer mellé.) Továbbá
kérjük Önöket, hogy az újrahasznosíthatóság érdekében
fájuktól „tiszta”, idegen anyagoktól (szaloncukorpapír, díszek, fényfüzérek) mentes állapotban váljanak meg! A beszállított karácsonyfákat energetikai célokra hasznosítjuk.
Minden
Kedves Ügyfelünknek
sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk!

VÁLTOZÁS A HULLADÉKUDVAROK NYITVATARTÁSÁBAN
TISZTELT ÜGYFELEINK!
Technikai okok miatt, a Zalaegerszeg területén található hulladékudvarok nyitvatartásában az alábbi
változások következtek be:
I. Búslapusztai hulladékudvar
8900 Zalaegerszeg–Búslakpuszta 0182/13 hrsz. (a regionális hulladéklerakóval egy telephelyen)
• 2018. december 1-tõl zárva tart.
II. Parki utcai hulladékudvar
8900 Zalaegerszeg, Parki u. 0883 hrsz. (A Zala Plaza mögött, a volt szennyvíztisztító területén)
• A telephely 2018. december 22-tõl zárva tart.
Az újranyitás idõpontjáról és az átvételi feltételekrõl a sajtóban és az üzemeltetõ honlapján tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
Kérjük szíves megértésüket!
Zala-Müllex Kft.

VÁLTOZÁS A HULLADÉKUDVAR MÛKÖDÉSÉRÕL

Teleki Blanka Kollégium

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Zalaegerszeg, Parki utcai hulladékudvar (Parki u. 0883
hrsz. a Zala Plaza mögött, a volt szennyvíztisztító területén) nyitásának idõpontja: 2019. január 15.

Kovács Károly Kollégium

Az átvételi feltételekben az alábbi fontosabb változások következnek be:

Kovács Károly Kollégium
Eötvös-iskola
Liszt-iskola
Ady-iskola
Báthory-szakgimnázium
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium
Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2019. JANUÁR 29. (KEDD) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen:
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ügyfélfogadás:
H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

A telephely a nyitás után csak magánszemélyek hulladékát fogadja. Az átvétel feltétele a jogosult
személy személyes jelenléte, továbbá, hogy a beszállítás személygépjármûvel vagy személygépjármûhöz kapcsolt utánfutóval történjen.
Továbbá változás a korábbi idõszakhoz képest, hogy a jogosultság egyik feltételét jelentõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozás-mentesség ellenõrzése az összes átvételre kerülõ hulladéktípus esetében megtörténik (beleértve az újrahasznosítható csomagolóanyagokat is). A szélesebb körû
adatellenõrzés miatt egyes idõszakokban lassulhat a telephelyre történõ bejutás. A tartozásmentesség
ellenõrzését meggyorsítja, ha a Tisztelt Ügyfél magával hozza és a kezelõszemélyzet kérésére bemutatja az utolsó negyedéves díj befizetésérõl szóló csekket vagy utalási bizonylatot.
Egyéb, az átvételi feltételekkel kapcsolatos részletekrõl, illetve a közületek, cégek hulladékleadási lehetõségérõl a Zala-Müllex Kft. honlapján tájékozódhatnak.
KÉRJÜK, SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET!
Zala-Müllex Kft.

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
 Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl
évre ünnepélyes keretek között köszöntjük azokat a pedagógus hivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik 50, 60,
65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus pályafutásuk megkezdéséhez
szükséges elsõ oklevelüket, ezzel is elismerve
kiemelkedõ munkájukat, és köszönetet mondva
a pedagógus pályán eltöltött esztendõkért.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként
továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az
arany-, gyémánt-, vas-, rubin-, illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok
elõször megszerzett oklevelének másolatát (a
pedagógus pályafutás alatt megszerzett további oklevelekhez kapcsolódó díszoklevél-kérelmek továbbítására nincs módunk és lehetõségünk), szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát

(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata).
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán
vehetõ át (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19. IV. emelet 421. vagy 423. szoba).
Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási intézményeiben tevékenykedtek, hogy legkésõbb 2019. február 15-ig adategyeztetés céljából
személyesen vagy megbízottjuk útján juttassák el
a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. IV. emelet 421. vagy
423. szoba). 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!
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TÚL AZ ALAPSZAKASZ FELÉN BIZTATÓ POZÍCIÓBAN A ZTE KK
IDÁIG KIVÁLÓAN SZEREPEL A ZTE NKK

 Az NB I-es nõi kosárlabda-bajnokság mezõnye valamivel túl van
az alapszakasz felén, a ZTE NKK együttese idáig nagyszerûen
szerepel, bár vasárnap váratlan vereséget szenvedett Cegléden.
Ott van a toronymagas esélyes Sopron Basketet üldözõk társaságában, s jó esélye van arra, hogy az alapszakaszt az elsõ négyben zárja.
– Maximálisan elégedett vagyok a csapat teljesítményével –
hangoztatta Gáspár Dávid vezetõedzõ. – A játékunkban még lehet
hibát találni, a csapat eredményessége elõtt le a kalappal. Örülünk a jelenlegi helyezésünknek,
de nagyon sok éles mérkõzés vár
még ránk. Egy csapat ellen sem
mehetünk biztosra. Nyugtával dicsérjük a napot, bízom a további jó
szereplésünkben, hogy nem ér
bennünket kellemetlen meglepetés. Remélem, hogy a csapat továbbra is ilyen alázatosan, mindent beleadva játszik.
– Elhangzottak a DVTK elleni
siker után, hogy az elsõ négybe
kerülést csak a ZTE ronthatja el.
Mennyire ért ezzel egyet?
– Nem értek egyet vele. Aki ezt
állítja, nem ismeri a nõi NB I-es
mezõnyt. Igaz, hozzánk jön a
Gyõr, a Pécs, megyünk a Csatához Szekszárdra, Sopronba. Öt
olyan mérkõzés, amelyen bármi
megtörténhet. Nem mi vagyunk az
egyértelmû favoritok. A Szekszárd
és a Sopron elleni idegenbeli találkozón abszolút nem nekünk áll a
zászló. Idegenbeli játékunk még
nem stabil, a kiscsapatok is kifog-

hatnak jó napot, és elszállhat az
elõnyünk. Nekünk az elsõ négybe
kerülésért keményen meg kell
küzdenünk.
– A ZTE mentálisan és fizikálisan is erõs csapat, a rangadókon is rá tudja kényszeríti játékát az ellenfélre...
– A megállapítással egyetértek.
Nem szabad azonban elhinnünk,
hogy mentális erõsségünk természetes dolog, mert abban a pillanatban ez a visszájára fordul. Nekünk minden ellenfél ellen nagy

TÁVOZÓK ÉS ÉRKEZÕK
MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC

alázattal, hatalmas lelkesedéssel
kell játszanunk. Ezen tényezõknek
a folytatásban is dominálni kell játékunkban, csak akkor lehetünk sikeresek.
– Közben igazoltak egy világklasszis játékost, aki hozzá tud
tenni a ZTE játékához…
– Maltsi jól teljesít. Nincs azzal
probléma, hogy nem dob húsz
pontot. Nálunk eloszlanak a pontok, így az ellenfelek nem tudnak
annyira készülni ránk. Görög légiósunkban több pont is rejlik, rendesen figyelnek rá az ellenfelek játékosai. Lehet, hogy kevesebb
pontot dob, de mellette jól kiszolgálja társait. Egyértelmûen erõssége a csapatunknak.
– A fiatalok közül Pusztai éppen a DVTK ellen remekelt…
– Tudtam róla, hogy az eddig
mutatott játékánál többet tud. Nagyon örülök neki, hogy éppen egy
rangadón teljesített remekül. Sok
problémája volt a szezon elején,
sérülések, be kellett illeszkednie
egy új közösségbe. Örülök neki,
hogy egyre jobban játszik, nagyon
jó mentalitású játékos. Biztos vagyok benne, hogy a jövõben még
sokszor megörvendeztet minket.
– A Magyar Kupában a nyolcas döntõben a BEAC-ot kapták
ellenfélként. A papírforma a ZTE
továbbjutását ígéri…
– A négy közé jutás elvárás a
csapattal szemben. A bajnokságban biztos gyõzelmet arattunk a
fõvárosiak ellen, és semleges pályán a papírforma a ZTE továbbjutását ígéri. Nagyon nem szeretek
azonban bármely ellenfelet elõre
leírni, a Magyar Kupáig pedig a
bajnokságban még bõven van
teendõnk.

AZ ELVÁRÁSOK NÉHA NAGYOBBAK A REALITÁSNÁL

 Az elmúlt év nyarán alaposan átalakult a Zalakerámia ZTE KK
NB I-es férfi kosárlabdacsapatának játékoskerete. A bajnokság
eddigi részében négy légiós és egy felnõtt magyar alkotta rendre
a kezdõ ötöst. A cserék tehetséges magyar fiatalok voltak.
Sokan féltették az együttest, az
azonban az alapszakasz felén túljutva biztató pozícióban a tabella
közepén tanyázik. A mezõny a
harmadik helytõl lefelé rendkívül
tömör, a folyatásban sok minden
történhet még.
– Elégedett vagyok, meg nem
is, de ha valaki a bajnokság indulásakor azt mondja, hogy az alapszakasz felénél nyolc gyõzelmünk
lesz, elfogadom – vélekedett
Bencze Tamás. – A nyári távozók
közül leginkább Horváth Ákost
sajnálom. Nagyon látszik, hogy
hiányzik egy olyan játékos, aki az
1–2–3-as poszton bevethetõ. A fiatal igazolt játékosaink formája ingadozó, még nem rendelkeznek
rutinnal. Egy-egy mérkõzésre
megvillannak, de több nem is várható tõlük, hiszen ahonnan érkeztek, ott keveset szerepeltek az NB
I-ben. A felnõtt játékosaink többsége a mérkõzések döntõ többségében 30–35 percet játszik. A
mérkõzések végére fõleg a védekezésben elfáradnak. Fõleg hátvédeink, mert az õ posztjukon kevés az esély a cserére. A 4–5-ös
poszton inkább van erre lehetõségem. Az utóbbi idõben Bagó Martin jól száll be a játékba. A mi kispadunk tudásban nem közelíti
meg az ellenfeleinkét. Így nézve a
tabellán elfoglalt középmezõnybeli helyezésünket jónak tartom. Fõleg úgy, hogy a csapatok döntõ
többsége öt légióssal, esetleg hattal játszik, mi néggyel, de akadt,
amikor hárommal.
– Az sem segítette a ZTE játé-

X. SZÍV SZERSZÁMSZIGET EMLÉKTORNA

 Az elmúlt évekhez képest korábban, már január 3-án megkezdte felkészülését az NB II második helyén álló ZTE labdarúgócsapata. A sietség nem véletlen, mert egy hónap múlva már bajnoki
mérkõzést kell játszania az ETO FC Gyõr ellen. A korai „tavaszi”
rajthoz nyilván lesz egy-két szava az idõjárásnak is. A másodoszÖCSEJ NYOMDA VÉGZETT AZ ÉLEN
tályban ismereteink szerint ilyen korán még nem kezdõdött a ta Idén már 10. alkalommal rendezték meg a hagyományos 24 órás
vaszi idény.
Szív Szerszámsziget Emléktornát. A torna küzdelmeire 24 csapat
Az elsõ héten még az õszi ke- gólpasszt, és ezt megelõzõen ta- nevezett. A szervezõk 4 hatcsapatos csoportot sorsoltak ki, ahonret edzett, aztán megkezdõdtek a valy télen is kölcsönadták Siófok- nan az elsõ két helyezett juthatott tovább a negyeddöntõkbe.
játékosmozgások. Az õszi idény ra. A ZTE tervezte a horvát
során kevés játéklehetõséget ka- Tomislav Szorsza leigazolását az
pó Kulcsár Kornél kérte szerzõdé- Osijek csapatától, végül lemondse felbontását, és a kiesés ellen tak róla. A klubtól kapott informáküzdõ Budafokhoz igazolt. A csa- ció szerint még egy-két játékos értár posztra érkezett a ZTE-nél már kezése várható. Minden bizonnyal
szerepelt Bobál Gergely és az a védelembe, ahol Gergényi BenMTK-nál kevés lehetõséget kapó ce sérülése lassan gyógyul, a je31 éves Farkas Balázs. A támadó len állapotok szerint a tavaszi rajtposzton sok labdarúgója lett a ra sem épül fel.
ZTE-nek. A vezetés szeretné kölElõször úgy nézett ki, hogy a
csönadni a zalai érdekeltséggel ZTE végig hazai környezetben kérendelkezõ Lendva (szlovén) má- szül, aztán mégis úgy döntött a vesodosztályú csapatnak Szasa zetés, hogy tíznapos törökországi
Végül a Göcsej Nyomda csapa- renc Emlékcsapat 0-0, büntetõkPopint és Balázs Zsoltot. A lendvai edzõtáborba utazik a csapat, ahoegyüttesnél is cél a másodosztály- vá nem vinnék el a már kölcsön- ta (képünkön) bizonyult a legjobb- kel: 3-2, Göcsej Nyomda–Zala
ból az elsõbe való feljutás. Érde- adásra váró Balázs Zsoltot és nak, miután a döntõben egy góllal Police SE 1-0
legyõzte az Ostrom Gumiszerviz DÖNTÕ:
mes megjegyezni, hogy Balázs Szasa Popint.
Ostrom
Gumiszerviz–Göcsej
Zsolt, a ZTE támadója az õsz soA ZTE a tavaszi idényt február (Zalalövõ) csapatát.
Nyomda 0-1
rán gyõztes gól szerzett a Cegléd 3-án 14 órakor kezdi az ETO Gyõr ELÕDÖNTÕK:
Ostrom Gumiszerviz–Németh FeA torna végeredménye: 1. Göellen, Gajdosnak többször adott ellen hazai környezetben.
csej Nyomda, 2. Ostrom Gumiszerviz, 3. Németh Ferenc Emlékcsapat, 4. Zala Police SE.
Torna legjobb játékosa Flander
Dávid (Ostrom Gumiszerviz), legjobb kapusa: Tóth Zsolt (Göcsej
Nyomda), gólkirálya: Bita Mátyás
(Németh Ferenc Emlékcsapat) lett.
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NÉPES MEZÕNY A CSARNOK KUPÁN
KESZTHELYI SIKER A FELNÕTTEKNÉL

 Az elmúlt hétvégén a Csarnok Kupa küzdelmei zajlottak le. A
felnõtt kategória 16 résztvevõjét 4 négycsapatos csoportba sorsolták.
A csoportok elsõ két helyezettje
jutott tovább a negyeddöntõbe,
ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódtak a küzdelmek.
A döntõbe a Clean Medic és a
Lap-Land csapata jutott, ahol az
utóbbi 3-0-ás összesítéssel elhódította a trófeát.
1. Lap-Land (Keszthely). 2.
Clean Medic (Zalaegerszeg). 3.

Göcsej Nyomda (Zalaegerszeg).
Legjobb kapus: Tóth Zsolt (Göcsej
Nyomda). Legjobb mezõnyjátékos: Szegleti Gergely (Clean
Medic). Gólkirály: Gergály Gyula
(Lap-Land).
Az Öregfiúk 1. (+34) kategória
küzdelmeire 8 csapat nevezett,
ahol azok körmérkõzéses rendszerben döntötték el a helyezéseket.

1. Ildikó Méteráru (Zalaegerszeg), 2. MU-VILL (Nagykanizsa),
3. Fratelli Pizzéria (Szombathely).
Az Öregfiúk 2. (+45) kategória
küzdelmeire 10 csapat nevezett. A
szervezõk 2 ötcsapatos csoportot
sorsoltak ki, ahonnét az elsõ négy
helyezett jutott tovább a negyeddöntõbe. Végül az Ostrom Gumiszerviz csapata bizonyult a legjobbnak, miután a döntõben az Öregedett Körmendieket két góllal legyõzték. 3. a Golden Gate Global Pénzügyi Tanácsadó Zrt. csapata lett.

kát, hogy Gliebov, illetve a helyére
érkezõ játékos szintén nem vált
be…
– Nemcsak az õ posztjukról
hiányzik játékos, hanem a rotációból is. Egy-egy csodára még képesek vagyunk, amikor a felnõtt játékosaink közül négy jól játszik, sõt
egyikük még extra teljesítményt is
nyújt. A Pécs és a Sopron ellen így
tudtunk nyerni. A forgatókönyv hasonló a folytatásra is, ha a felnõtt
játékosaink közül négy jól játszik,
van esélyünk a gyõzelemre, ha
három kis különbséggel kikapunk,
egyébként biztosan 15–20 pontos
vereség a vége.
– Akkor elmondható, hogy a
ZTE „vékony jégen táncol”?
– Így igaz. Nagyon fontos,
hogy a szezon során felnõtt játékosaink közül senki ne sérüljön
meg, mert akkor nagy a baj. A másik fontos tényezõ, hogy a ZTE já-

tékfilozófiájában csak négy légiós
szerepel. Remélem, hogy az
újabb amerikai fiú beválik, mert a
rendszerbõl a bajnokság kezdete
óta hiányzik egy Horváth Ákos
szintû játékos. A vezetés ragaszkodik elveihez, hogy nem szeretne légiós csapatot.
– Szépek az elvek, de a szurkoló eredményeket vár. Lásd
Jászberény, ahol magyar játékosok – úgymond – nem nagyon rúgnak labdába…
– Sokszor elhangzik a szurkolók részérõl, szimpatikus csapat
vagyunk, egészen addig, amíg
jönnek az eredmények. Az elvárások sokszor nem fedik le a realitásokat.
– Az alapszakasz elsõ felében viszonylag könnyebb volt
a sorsolás. A második kör jóval
nehezebb lesz. Olyan ellenfelekhez megy a ZTE, ahol nehéz
gyõzni. Hazai pályán is csak a
TF ellen lehet kimondani, hogy
kötelezõ a gyõzelem. Beverekedheti magát a ZTE az 1–8ba?
– Mindent megteszünk érte, de
garancia nincsen rá.
– Van még a Magyar Kupa és
az Adria Kupa is…
– A Magyar Kupában az egyik
olyan ellenfelet kaptuk, amelyiket
szerettük volna, ami nem jelenti
azt, hogy a DEAC-on biztosan túllépünk. Amióta nyolcas döntõ formájában rendezik az MK-t, az elsõ körben kiestünk, de hangsúlyozni szeretném, nem szándékosan, mint azt sok szurkoló feltételezi. Szeretnénk megszakítani
rossz sorozatunkat, remélem sikerül. Az Alpok–Adria Kupát továbbra is a fiatalok fejlõdésére
szánjuk.
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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. 01. 30. (Városrészenként eltérõen)
és 01. 31. Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2019. 01. 25.
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:

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
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

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással!
Érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

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!

