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ISMÉT KAPOCS BUDAPESTEN
ZALAEGERSZEGRÕL ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

 A már hagyományos összejövetelen a Zala megyébõl, Zalaegerszegrõl elszármazott polgárok, a szülõvárosukhoz máig
kötõdõ ismert közéleti személyiségek – üzletemberek, tudósok, mûvészek – találkoztak a
megye és a város vezetõivel.

 Kétévente számolnak
be a megyében mûködõ közgyûjtemények munkatársai az intézményekben zajló aktuális kutatásokról. A több mint harminc évvel ezelõtt életre hívott Zalai Közgyûjteményi Szakmai Napok szervezõje idén a Magyar Nemzeti
Levéltár Zala Megyei Levéltára
volt.
– pP –
A zalaegerszegi díszteremben
rendezett kétnapos konferencián a
házigazda intézményen kívül a Göcseji Múzeum, a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár, a nagykanizsai Thúry György Múzeum, a
Halis István Városi Könyvtár, valamint a keszthelyi Balatoni Múzeum
kollégái tartottak elõadást. Köszöntõt Balaicz Zoltán polgármester
mondott.
A tudományos ülésen – melyen
harmincöt elõadás hangzott el –
számos zalai vonatkozású múltbéli
esemény, illetve több (az ókortól
egészen napjainkig terjedõ) korszak
politikai, társadalmi és gazdasági
kérdései kerültek terítékre. Ezenkívül a kutatók munkáját segítõ digitális adatbázisokról, speciális térinformatikai szoftverekben rejlõ lehetõségekrõl, valamint múzeumpedagógiáról is szó esett. Több jeles dátumról is megemlékeztek.
(Folytatás az 5. oldalon.)

TÉLI ÜZEMMÓD ZALÁBAN

 Minden év november 10. napjától az ország teljes területén
téli üzemmódra vált a mintegy 32 ezer kilométernyi út üzemeltetéséért felelõs Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ez idén sincs másként: 12 órás mûszakokban 24 órás szolgálatra állnak át a szakemberek.
Zala megyében hat mérnökség
közül az egyik Somogy megyében
található, mert az M7-es autópálya somogyi szakaszának üzemeltetése is a Zala megyei igazgatósághoz tartozik, kezdte a tájékoztatást Mórocz József igazgató.
Zala megyében 136 kilométernyi
gyorsforgalmi úthálózatot, 1710
kilométernyi, településeket összekötõ fõ-, mellék- és bekötõutat,
valamint 59 kilométernyi, elsõsorban hivatásforgalmi kerékpárutat
üzemeltetnek. Hozzátette, hogy
most fejezõdik be az M70-es
négysávosítása, ami így teljes
hosszban autópálya lesz, várhatóan sokkal kisebb baleseti kockázattal.
A 2019–2020-as téli idõszakban 45, síkosságmentesítésre és
hótolásra alkalmas kombinált gépjármûvet, 10 rakodógépet és 28,
részben hómaró adapterrel is felszerelt univerzális munkagépet
tudnak bevetni. Az elmúlt évben 6

ezer tonna útszóró sót használtak
fel. Ebbõl idén kezdõ tételként
több mint 11 ezer tonna áll rendelkezésre, ezenfelül a kalciumklorid-granulátumból 76 ezer kilogrammot, a kalcium-klorid-oldatból
65 ezer litert, az érdesítõanyagból
pedig 584 tonnát készleteztek be.
A közlekedõktõl azt kérik, hogy
a hófúvásban, intenzív havazásban érintett területeken még utazás elõtt tájékozódjanak a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának weboldalán – www.utinform.hu – az aktuális út- és látási
viszonyokról, valamint forgalmi
helyzetrõl.

Köszöntõt mondott Balaicz Zoltán polgármester, aki az elmúlt öt
év eredményeirõl, sikereirõl számolt be. Mint fogalmazott, van mire büszkének lenni, Zalaegerszeg
az elmúlt években sokat fejlõdött,
köszönhetõen a rengeteg fejlesztésnek, ami megvalósult. „Az eredmények nem a polgármester érdeme, hanem egy olyan közösségé,
amelyik kész tenni a városáért” – viselõ, miniszteri biztos a jármû- sával. Palkovics László innovációs
fogalmazott.
ipari tesztpálya beruházásról szólt és technológiai miniszter pedig a
Vigh László országgyûlési kép- egy filmes prezentáció bemutatá- gazdaságfejlesztés eredményeirõl, a további tervekrõl beszélt. Zalaegerszeg egy sikeres város, a sikerhez lehetõségek kellenek és
elképzelés arról, hogyan tud élni mindezzel egy közösség.
A munkával szemben pedig nagyon
fontos az alázat –
mondta a miniszter.
A rendezvényen
több mint százan
vettek részt, a kötetlen beszélgetések
során a vendégek dicsérték a Zalaegerszegen elért eredményeket, az összefogást és többen
gratuláltak Balaicz
Zoltánnak is az újraválasztása
alkalFotók: Seres mából.

www.zalamedia.hu
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Közélet

TÕZSDÉRE TART A ZALACO ZRT. MINDNYÁJUNKÉRT HARCOLTAK
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI GYÁSZNAPON

A VÁLLALAT FEJLESZTÉSI ÉS OKTATÁSI CENTRUM
LÉTESÍTÉSÉT IS TERVEZI

 A Londoni Értéktõzsde ezer
inspiráló vállalata közé sorolták
a zalaegerszegi Zalaco Zrt.-t,
amelyrõl mint ígéretes magyar
cégrõl a BÉT50, a Budapesti
Értéktõzsde idei kiadványa is
cikkezett – közölte az ország
egyik legnagyobb sütõipari vállalatának tulajdonos vezérigazgatója.

– AL –

– AL –
Berta László azt hangsúlyozta,
mindez megerõsítette bennünk azt
a gondolatot, hogy ezen az úton
kell járniuk a jövõben. Mint fogalmazott, a versenyre képes vállalatoknak legjobb hely a tõzsde,
amely lehetõséget ad arra is, hogy
a ma még családi vállalkozás professzionális irányítással mûködjön
tovább. A társaság célja, hogy fagyasztott termékeivel közép-európai piacokat is elérjen, és ott esetlegesen üzleteket is nyisson. A
tõzsdére lépés további indoka a tõkebevonás. Meglátása szerint 3–6
milliárd forintot hozna a 2022–23ra várható tõzsdei bevonulás, ami
minden fejlesztési terv megvalósításához fedezetet nyújtana. A vállalat 2020-ban fennállásának 70.
évébe lép. A vezérigazgató jelezte,
hogy a jubileumot rendezvénysorozattal kívánják megünnepelni,
melyben a város közremûködésére is számítanak. Mint mondta, a
Zalaco hosszú távon képzeli el mû-

 Megemlékezést tartottak Zalaegerszegen az Ady utcai 56-os
emlékmûnél az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok
bevonulásának 63. évfordulóján, november 4-én.

ködését, amit a létrehozandó és
bárki által látogatható fejlesztési és
oktatási centrum is szolgál majd.
A Zalaco idén várhatóan eléri a
10 milliárdos árbevételt, ami kapcsolt vállalkozásaival együtt 12
milliárd forint lesz. A közelmúltban
átadott legújabb üzemében jövõ
márciusban kezdõdhet meg a fagyasztott termékek gyártása, ami
önmagában további mintegy 6 milliárd forintos árbevételt hoz majd
évente. A cégcsoport jelenleg 960
munkavállalót foglalkoztat, és több
mint 70 saját szaküzletet mûködtet
fõként a Dunántúlon.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy jellemezte a

Zalacót, hogy ízig-vérig zalai, zalaegerszegi cég, melynek termékei
messzire viszik mind a megye,
mind a megyeszékhely jó hírét.
Gratulált a tervekhez, közte az oktatási centrum létesítésének szándékához, ami tökéletesen illeszkedik a város jövõrõl alkotott elképzeléséhez.
Vigh László országgyûlési képviselõ azt emelte ki, hogy egyre
nagyobb igény mutatkozik az
egészséges élelmiszerekre, amelyek elõállításában a Zalaco élen
jár. A családi vállalkozás arra is
minta, hogy hová lehet eljutni kemény, szisztematikus, elõre tervezett munkával.

FORD ECOSPORT 1.5 SIGMA TITANIUM POWERSHIFT (2016.12.)
ELADÓ újszerû állapotban, garázsban tartott, automata váltós (6 fokozat),
47.500 kilométerrel, 2021-ig érvényes mûszakival, rendszeresen és frissen szervizelt – assistance. Ár: 4,09 M Ft. Érd.: 20/549-5188.

A nemzeti gyásznapon elsõként
Stárics Roland, a Zala Megyei
'56-os Hagyományõrzõ Egyesület
elnöke, a Zrínyi Miklós Gimnázium
igazgatóhelyettese köszöntötte a
megjelenteket. Makovecz Tamás,
a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója, önkormányzati képviselõ
beszédében azt mondta: ma azokra emlékezünk, akiket a szovjet
megszállás elleni szabadságharcban és azt követõ több mint három
évtizedes kommunista diktatúra
idején végeztek ki, börtönöztek be,
internáltak, illetve a megtorlás ellen
külföldre menekültek. Õk a jövõért,
a következõ generációkért, így
mindnyájunk szabadságáért harcoltak.
Felidézte, hogy Eisenhower
amerikai elnök október 31-i elnökválasztási beszédében a magyar
nép iránti csodálatának adott hangot. De azt is kijelentette, hogy az
Amerikai Egyesült Államok nem
tekinti potenciális szövetségesének az új magyar vezetést, és nem
fog katonai segítséget nyújtani
Magyarországnak. Ezzel hazánk
magára maradt szabadságharcában. Október 31-én Nagy Imre

nyilvános ígéretet tett a Varsói
Szerzõdésbõl való kilépésre, melyet követõen a hazánkban állomásozó szovjet erõk nagyarányú
mozgósításba kezdtek. 1956. november 4-én, vasárnap, hajnali 4
óra 15 perckor pedig általános támadást indítottak az ország ellen,
melynek határozott célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni szándékozó Nagy Imre
vezette kormány megdöntése és a
demokratikus rendszer felszámolása volt.
Mindent egybevéve, az 1956os forradalom és szabadságharc
erõszakos leverése 3629 magyar
élet kioltását, 200 ezer ember éle-

tének gyökeres megváltozását és
egy egész nemzet önálló akaratának elfojtását jelentette. Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst
1958. június 16-án hajnalban végezték ki.
A történészek szerint az ’56-os
megtorlások igazi befejezõdése
1963-ig váratott magára. Kádár
János márciusban kiadott, közkegyelmet hirdetõ rendelete alapján
akkor 3480 ember szabadulhatott
a kommunista börtönökbõl. A
szovjet csapatok 34 évig állomásoztak Magyarországon. 1990
márciusában kezdõdött meg kivonásuk, az utolsó szovjet katona
1991. június 19-én távozott.

ELADÓ LAKÁS
A KERTVÁROSBAN
Zalaegerszegen, kertvárosi,
54 nm-es, 2 szobás, 2. eme-

JÓTÉKONYSÁGI GÁLA
 A Zala Megyei Szent Rafael Kórház november 24-én új helyszínen, a Hevesi Sándor Színházban tartja jótékonysági gálaestjét.
A befolyt adományt a fizioterápiás medence és öltözõjének felújítására szánják.
A részletekrõl sajtótájékoztató
keretében számolt be Bali József,
az Ispita Alapítvány újonnan választott kuratóriumának elnöke, dr.
Halász Gabriella fõigazgató, dr.
Kecskés Gábor orvos-igazgató és
Tompagábor Kornél, aki a rendezvény összehangolásában segíti a
kórház vezetését.
Mint elhangzott, a tavalyi gálaest bevételének köszönhetõen a
medence gépészeti egységét már

felújították, és ez megfelel a 21.
század követelményeinek. Szeretnék folytatni a terápiás rész további felújítását, a munkálatokra

mintegy 30 millió forintra van
szükség. A 24-i gálaesten folytatni
szeretnék a hagyományt, ismét
színvonalas mûsorszámokkal készülnek, minõségi szórakozást kínálva. Az elõadások – próza, komolyzene, vers, opera stb. – jelentõs részében a kórház dolgozói állnak színpadra, de meglepetéssel
is készülnek. Mindez szakmai
szempontból igazi kihívást jelent.
A gálaestre jegyeket a kórház
kardiológiai rehabilitációs és fizioterápiás osztályán, valamint a
színházban lehet megvásárolni.

leti, erkélyes, felújított lakás
eladó. Bolt, iskola, óvoda,
buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.

Ár: 17,4 M Ft.

Érd.:30/975-1500
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Krónika

AHÁNY GYERMEK, ANNYI FA
6100 FÁT ÜLTETNEK EL NOVEMBERBEN

 Zalaegerszeg városvezetése
a klímavédelem és az ökováros
program keretében hirdette
meg azt a célt, hogy 2019 és
2024 között ötezer új fát ültet el
a városban. Ez a szándék már
novemberben teljesül, sõt túlontúl is, egy támogató vállalkozás kezdeményezése révén.
– A. L. –
Errõl Balaicz Zoltán polgármester beszélt a Parkerdõben tartott
sajtótájékoztatón. Mint mondta,
Zrinszki Istvánnak és a Zrinszki
Alapítványnak
köszönhetõen
összesen 6100 facsemetét ültetnek el novemberben: 5500-at a
Parkerdõben, 500-at az Alsóerdõn
és 100 darabot egyes városrészek
kiemelt területein. Az alapítvány
pont annyi fát ajánlott fel, ahány
bölcsõdés, óvodás és általános iskolás gyermek van a városi intézményekben. Számos intézmény

és vállalkozás jelezte csatlakozását a programhoz, így 2024-re
akár a tízezres számot is elérhetik.
A polgármester a továbbiakban a
környezetvédelem terén meghatározott szándékokról és fejlesztésekrõl
beszélt. Az önkormányzat 2020-ra
tíz évre szóló klímastratégiát dolgoz
ki, ami az intézményrendszer energiatakarékos fenntartásáról is szól.
2020-ban kísérleti jelleggel vezetik

be a Munkácsy Mihály Szakgimnáziumban a PET-palackmentes iskola
programot, amit, ha beválik, kiterjesztenek a többi zalaegerszegi iskolára is. Ugyancsak jövõre kiköltöztetik a Dísz térrõl a Restart országos
sportfesztivált, ami Restart Planet
néven lesz az elsõ olyan rendezvény, melyen nem fognak használni
mûanyag eszközöket az ételek, italok kínálásához.

VÁLTOZATOS KARAKTEREKET JÁTSZIK
AZ ÓZ DORKÁJA – KOVÁCS VIRÁG

 Harmadik évadját kezdte meg Kovács Virág színésznõként a
Hevesi Sándor Színházban. November elejére pedig az elsõ fõszerepét is megkapta az Óz Dorkájaként.
– Lehet valaki próféta a saját
hazájában? Zalaegerszegi vagy,
barátok, rokonok ülnek a nézõtéren.
– A tanáraim közül már volt, aki
az általános iskolában (Eötvös)
tudta, hogy nekem ilyen pályához
lesz közöm, és erõsen támogattak
ezen az úton Kis város és bár ez
nem volt célom, de egyre többen
felismernek.
– Az ismertség nem volt cél.
A színjátszás igen?
– Az énekhez, a tánchoz, színpadhoz kiskoromtól volt közöm. A
színjátszás mégis hirtelen fordulattal jött, éppen a Hevesiben két
ifjúsági darabban kapott szerepem
kapcsán. Akkor robbant mindez az
életembe, amikor a továbbtanulásról dönteni kellett. A középiskolában, a pécsi mûvészetiben pedig
már országosan turnéztunk. Olyan
gyorsan jött mindez, hogy nem is
volt idõm belegondolni, ez mivel
jár, és már benne is voltam. A budapesti tanulmányaim alatt az
énektanárom, Kokavecz Iván zeneszerzõ, írt nekem egy lemezt.
Akkor még felmerült a kérdés,
hogy az ének vagy a színjátszás
legyen-e az út? De aztán elhatároztam, hogy Zalaegerszegen
szeretnék színésznõ lenni, és ehhez pont jókor voltam jó helyen két
évvel ezelõtt. Aztán már az elsõ

évadban szerencsém volt, és a
tervezetthez képest két pluszszerepet is kaptam. A színész életmódot pedig csak a gyakorlatban lehet megtanulni. Zárt világ, ahol a
próbák és a fellépések beosztják
az egész napot.

– Az Evitával nyitottál.
– Nem volt nagy felelõsség, ott
még csak közös ének és tánc volt.
Az elsõ szövegem az „Ügynök halálá”-ban ugyan csak kis szerep
volt, de az a néhány mondat megtörte az eseményeket. Olyan karakter, aki valahogy nem illett bele
a képbe. Tudtam, hogy azért me-

gyek be, hogy kizökkentsem az
embereket.
– Igazi ismertséget a kvártélyházi darabok hoztak, a
„Szép nyári nap” Margójaként
és a „Lili bárónõ” Krisztina grófnõjeként lettél népszerû, és jött
az elsõ díj is.
– Mindegyik darabot szerettem, amiben eddig játszottam, de
Margó azért nagyon közel állt
hozzám. Bár elõször kövér lányt
kellett volna alakítanom, szivaccsal kitömködve. Aztán helyette
lett énkép- és evészavaros, vicces
figura.
– Dorkaként kislány leszel.
– Ez egy igen furcsa fõszerep,
amiben végig a színpadon kell lennem, viszont kevés a szövegem.
Most kezdek ráérezni, hogy lehet
billegtetni a karaktert a kislányosabb és nagylányosabb oldal között. Most már tudok vele mit kezdeni. Mindig csodálattal nézem a
kollégákat, akik olyan gyorsan
eggyé tudnak válni egy szereppel.
Olyan mélységben átélik, hogy azt
hozzák a színpadon is és a folyosón is. Nekem még ez lassabban
megy.
– Az idén még fodrász leszel
a „Sosem halunk meg”-ben és
lesz egy drámaibb szerep is, az
„Augusztus Oklahomában” darabban, ahol a vegetáriánus
drogos lányt alakítod.
– A vegetáriánus részt át tudom
élni a midnennapokból is – jegyzi
meg. – Még csak az olvasópróbák

A polgármester a fejlesztések
között megemlítette, hogy környezetkímélõ megoldással bõvítik a
búslakpusztai hulladéklerakót. Itt az
Elena program keretében háromhektáros napelemparkot építenek
ki. Ugyancsak e program támogatásából 20 önkormányzati intézményre napelemeket helyeznek el, míg
15-ben energetikai korszerûsítést
hajtanak végre a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében.
Tarpataki Tamás agrárpiacért felelõs helyettes államtitkár az Agrárminisztérium fásítási programját ismertette. Elmondta, hogy jövõ tavaszig 86 település környékén 2 millió
facsemetét és csaknem 100 tonna
makkot ültetnek el az állami erdõgazdaságok az országban. Ezáltal
több mint 550 hektár új erdõ létesül.
A program folytatásaként ez 3–5 év
alatt 20 ezer hektárra is nõhet. Az
ország számára mindez mintegy
350 ezer tonna szén-dioxid, illetve
azzal egyenértékû üveghatású gáz
megkötését jelenti.
Vigh László országgyûlési képviselõ azt közölte, hogy újabb mozgalmat indított el a gyümölcsfák népszerûsítése érdekében. A zalaegerszegi Munkácsy-iskola jelentkezett
elsõként felhívására, ahol egy cseresznyefát ültettek el. Ezzel kiérdemelte a „Tündéri intézmény” címet.

folynak, de már most nagyon szeretem. Kiváló a szereposztás és
minden karakter egy-egy életigazságot fogalmaz meg.
– Szerepálmod is van?
– Az István a királyból Réka.
Bár nem nagy szerep, de van egy
különleges bája. Szép a dal, amit
énekel. és erõs nõi karaktert képvisel, tetszik a jelleme.
– Összességében milyen ez a
harmadik évad?
– Jó. Sokkal komolyabb szerepeket kaptam és változatos karaktereket. Úgy érzem, próbálgatják a
színházban a tudásom, ahogy én is
keresem magam. Nem szeretném,
ha beskatulyáznának.

NÉPDALMÛHELY BOTFÁN

 A botfai népzenei életnek évtizedek óta híre van. Most újabb
összetevõ gazdagíthatja mindezt. A Válicka Citerabarátok Egylete
szervezésében népdalmûhely kezdte meg mûködését november
elején. A minden korosztályt, laikusokat, énekeseket, énektanárokat megszólító program egy-egy tájegység dalaival való ismerkedésre, közös éneklésre ad lehetõséget kötetlenül.
– b. k. –

jönni. Az idõpont sok mindentõl
függ, a házigazda intézmény progA minõségi tanításra Ferincz ramjaitól, illetve nem szeretnénk,
Adrienn népdalénekes, a Válicka hogy más rendezvényekkel ütközciterazenekar és a Gyéres mûhely zön. Tudom, hogy felnõtteknek mi-

Ferincz Adrienn és Nagy Kata, a rendezvény háziasszonyai

énekenõje-hegedûse a garancia.
Õ a program ötletgazdája is.
– Régóta tervezem, hogy valamilyen formában népdalt tanítsak. A
folkkocsmákban tettünk erre kísérletet, de nem az volt a megfelelõ fórum, mert oda a tánc miatt jönnek,
az énektanulás másodlagos. De azt
is tapasztaltam, hogy lenne igény
egy ilyen lehetõségre. Ezért jött létre
a népdalmûhely, ahol egy-egy tájegység dalaiból válogatok, és akár
stílustechnikát is lehet tanulni. Mindebben kiváló partner a Válicka Citerabarátok Egylete, akik helyszínt is
tudnak mindehhez adni. A mûhelyre
való felkészüléskor pedig a saját tudásomat is rendezni, fejleszteni tudom – mondta Ferincz Adrienn.
– Milyen gyakoriak lesznek
ezek a találkozók?
– Havonta szeretnénk össze-

lyen nehéz szabadidõt teremteni a
család és a munka mellett, ezért
úgy építjük fel a foglalkozásokat,
hogy ha valaki nem tud mindig eljönni, akkor is be tudjon kapcsolódni. Kötetlenül.
– Hogyan sikerült az elsõ alkalom?
– Sokan eljöttek, mindenféle
korosztályból, és férfiak is csatlakoztak. Egyelõre tesztfázisban
van ez a kezdeményezés. Nagyon
túlgondolni sem akartuk, majd
meglátjuk az igények alapján,
hogy pontosan milyen legyen a közel kétórás összejövetel. Egy biztos, a dalok színvonalát tartani
fogjuk.
– Legközelebb mikor jöhetnek az énekelni vágyók?
– Várhatóan decemberben a
két ünnep között.

AZ EGÉSZSÉGES, TISZTA, RAGYOGÓ, SZÉP BÕRÉRT
ARC- ÉS BÕRKEZELÉSEK A BRIGHT LÉZER STÚDIÓBAN

 Õsszel pihenni tér a természet, a nap ereje is
alábbhagy. Ez az idõszak éppen ezért legalkalmasabb azon arckezelésekre, amiket, amikor
tombol a nyár, nem szabad elvégezni. Érdemes
kihasználni a tavaszig tartó hónapokat, fõként
azoknak, akiknek problémásabb a bõre. Ennek
lehetõségét kínálja vendégeinek a Bright Lézer
Stúdió, amely az ND. Yag lézergéppel arc- és
bõrkezelésekkel is rendelkezésre áll õsztõl
tavaszig.
– Valóban itt az ideje, hogy törõdjünk magunkkal,
hiszen ha külsõleg elkezdjük szépíteni magunkat, az
a lelkünkre is hatással bírhat. Tapasztalatunk az,
hogy hölgy és férfi vendégeink egyaránt nagyon
kedvelik arckezeléseinket – mondja érdeklõdésünkre B. Kovács Viktória, a Bright Lézer Stúdió tulajdonosa. – Férfiak esetében a serdülõket és a fiatal korosztályt gyakrabban érintik az aknés bõrelváltozások, azaz pattanások, valamint a gyulladt arcbõr. Az
õszi, téli idõszak pedig kiváló alkalom kezelésére,
melynek hatékonyságában nagy segítséget nyújt az
ND. Yag lézergép. A kezelés hat alkalommal kéthetente történik, amit negyedévente megismételünk az
elért állapot megtartása érdekében. Minden kezelést beszélgetés elõzi meg, hiszen elõfordulhat,
hogy változtatni kell a táplálkozáson, a jelenlegi életmódon. Stúdiónk kozmetikusának véleményét is kikérjük, így valóban egyénre szabott megoldást tudunk kínálni. Néhány kezelés után már igen látványos eredmény érhetõ el. Ahogy az aknés hegkezeléseknél is, hiszen szépen elhalványulnak, kisimulnak a korábbi gyulladásokból kialakult egyenetlenségek és hegek az arcon. Ez a páciensekre is kedvezõen hat, önbizalmuk megerõsödik, ami szintén
segíti a gyógyulási folyamatot.
Az ND. YAG lézersugár bõrrejuvenáció, azaz
bõrfiatalító hatása miatt szépészeti beavatkozásokra is kiváló, természetesen teljesen fájdalommentesen. A tág pólusokat összehúzza, a ráncok már az
elsõ kezelést követõen fokozatosan halványodnak
el. Kifejezetten ajánlott a 40 év feletti hölgyek számára, mert természetes fiatalodás érhetõ el vele az

arcon. A kezelés ugyanúgy történik, mint az akné
esetében. Ennek is az is õszi-téli idõszak a legkedvezõbb, mivel kevésbé viseli meg bõrünket a káros
napsugárzás.
A megunt vagy elrontott szemöldök- és testtetoválások eltávolításában is hatékony eszköz az ND.
YAG lézergép. Stúdiónknak ugyancsak hároméves
tapasztalata van a körömgomba eredményes kezelésében. Az eredményesség mögött, kezelõszemélyzet tanácsának megfogadása, a zoknik, cipõk
fertõtlenítése, pedikûrös rendszeres felkeresése,
mert csak így lehet eredményes a kezelés, illetve
kerülhetõ el az újabb fertõzés. Örömmel számolhatunk be arról, hogy a hozzánk fordulók nagy százaléka gyógyultan és elégedetten távozik, mert betartják az utasításokat, „rásegítve” lézersugár kedvezõ
hatására – mondta B. Kovács Viktória.
A BRIGHT LÉZER STÚDIÓ ELÉRHETÕSÉGEI:
Zalaegerszeg, Göcseji út 45.
Szombathely, Körmendi út 1.
Tel.: 06 (30) 624 2522
www.epkorom.hu
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NINCS LEZÁRT KUTATÁS CSALÁDFAKUTATÓ KURZUS A LEVÉLTÁRBAN
KLASSZIKUS TÉMÁK ÉS ÚJDONSÁGOK A KÖZGYÛJTEMÉNYI NAPOKON

(Folytatás az 1. oldalról.)
Tóth János igazgató például az
idén ötvenesztendõs Magyar Olajés Gázipari Múzeum relikviáiról
tartott elõadást, Cserhalmi Henriette a Deák-könyvtár harmincéves könyv- és papírrestaurálási
munkáit összegezte, dr. Foki Ibolya pedig a 750 éves Kisbucsa településtörténetérõl beszélt.
A fond (és a fondjegyzék) vajon
mi? És hogyan lehet a digitalizált
iratok között optimálisan keresni?
Tette fel a kérdést nyitányként Káli Csaba, a levéltár igazgatóhelyettese, utalva arra, hogy a kutatók
sokszor nehezen igazodnak el az
intézmény internetrõl elérhetõ nyilvános adatbázisaiban. Mint mondta: a levéltári iratok fondokba rendezõdnek (egy fond egy iratképzõ
szervezet anyagait jelenti), ezek
jegyzéke a fondjegyzék. Szakmabéliek és laikusok egyaránt használhatják a honlapról elérhetõ iratjegyzékeket, digitalizált adatbázisokat; persze nem árt elõzetesen
tájékozódni ezek felépítésérõl a
hatékonyabb keresés, na és találat érdekében.
A rendezvény elsõ napján került bemutatásra a Göcseji Múzeum készülõ új állandó kiállításának terve. A virtuális tárlatvezetésen Béres Katalin muzeológus elárulta: nem klasszikus várostörténeti bemutatóban gondolkodtak.
Immár 21. századi módszerekkel

(kevés szöveggel, sok képpel, interaktív elemekkel) azt szeretnék
majd bemutatni a látogatóknak,
hogy milyen volt a korabeli város.
Hogyan éltek itt, és milyen foglalkozásokat ûztek az egyes korszakokban eleink, valamint hogy
milyen közös tereket használtak
az egyes társadalmi csoportok. Az
új kiállításon (melynek tényleges
megszületése a múzeumépület
felújításának ütemétõl függ) egy
képzeletbeli házaspár, Egerszegi
Mihály és Boriska asszony kalauzolja majd a látogatókat.
A konferencia egyik tanulsága
az volt, hogy mindig vannak olyan
munkák, amiket nem lehet befejezni. Errõl szólt dr. Kostyál László mûvészettörténész elõadása,
aki lezártnak vélt Kisfaludi Strobl
Zsigmond kutatásához kapott
olyan értékes relikviákat, amik a
néhai szobrászmûvész (szekrény
mélyén felejtõdött) hagyatékából
kerültek elõ. De Molnár András
történész is egy olyan – kilencven
levelet tartalmazó, az Országgyûlés könyvtárában megbúvó – hagyaték birtokába jutott, mellyel bõvíteni tudja Deák Ferenc testvérbátyjának, Deák Antalnak az életrajzát.
A klasszikusnak számító néprajzi, régészeti, helytörténeti témák mellett Simon Beáta levéltári
könyvtáros az intézmény muzeális
könyvgyûjteményének példányai-

ban rejlõ, egyedi bejegyzésekre
(reflexiókra, szöveghez nem kapcsolódó családi feljegyzésekre,
esetleg firkákra) hívta fel a figyelmet. Eke István régész pedig arra,
hogy a közgyûjteményekben dolgozó szakembereknek olykor érdemes „külsõsöket” is bevonni a
munkákba: ezt támasztják alá a
zalai amatõr fémkeresõsökkel
végzett közös munkák elsõ sikerei. A tudományos ülés „pikáns”
hangulatáról Bekõ Tamás levéltáros gondoskodott, aki Deák Gábor
és Hertelendy Anna (Deák Ferenc
nagyszülei) viharos házasságáról
és válásáról számolt be.
Örömteli, hogy nemcsak a múlt,
hanem immár a jelenkor is témát
szolgáltat a kutatóknak. Gyanó
Szilvia, a Balatoni Múzeum néprajzosa, a 2000-es évek balatoni borkultúrájának szerves részét képezõ, komplex családi gazdaságok
mûködését mutatta be.
A következõ közgyûjteményi
szakmai napokra két év múlva kerül sor. Ahogy Molnár András, a
házigazda intézmény igazgatójaként zárszavában fogalmazott: reméli, hogy a kétnapos tanácskozás során mindenki kicsit nyitottabbá vált a társtudományok, partnerintézmények munkája iránt.
Ezzel tovább erõsödhet az intézmények közötti együttmûködés és
segítségnyújtás, ami a megyében
egyébként is példaértékû.

KÍGYÓT NYERT A KÖLCSEY
OKOSBÚTOR A GIMNÁZIUMBAN

 Hatalmas érdeklõdés övezte az MVM okosbútor-pályázatát. A
négy okosbútort egy általános iskolának, egy középiskolának,
egy több funkciós oktatási intézménynek, illetve egy egyetemnek
ítélte oda a szakmai szûri.
A nyerteseket 550 oktatási intézmény közül választották ki, a legjobb
négybe pedig bekerült a zalaegerszegi Kölcsey-gimnázium is. Az udvarára kihelyezett okosbútor egy
nagyméretû, szabadtéri, tömör fából
készült, ergonomikus kialakítású,
napelemes, USB-aljzattal telefontöltésre is alkalmas, sötétben hangulatvilágítást adó, látványos mûvészeti alkotás. A Kígyó fantázianévre
hallgató moduláris egység variálhatósága miatt tökéletesen passzol az
iskolaudvar fõbejáratához.

– Nagy öröm számunkra, hogy
az iskolán megtalálható napelemek
mellett egy ilyen okosbútorral bõvíthetjük a zöldenergiát hasznosító
eszközeinket. Bízom benne, hogy
a Kígyó idõvel egy állandó találkozási pontként, egy új közösségi térként jelenik meg a diákok életében.
Köszönjük a pályázat kiírását, és
gratulálunk a diákönkormányzatunknak a sikeres pályamunkához
– mondta Kajári Attila, a zalaegerszegi tankerület igazgatója.
A pályázat nyereményei között

Kocka fantázianevû okosbútor is
szerepelt. A Kocka egy szintén tömör fából készült, ergonomikus
kialakítású fedett okosbútor,
amely esõben is használható,
egymással szemben kialakított
ülõhelyekkel. A rajta elhelyezett
napelemek segítségével szintén
alkalmas különbözõ eszközök töltésére is.
A nyertesek kiválasztása során
a komplex szempontrendszer kitért többek között a helyszín adottságaira (talajszerkezet, körbejárhatóság, védettség biztosítása), a
pályázó intézménybe járók számára és rászorultságára, a pályázat tartalmára, valamint kreativitására.

HETVENÖT SZÁZALÉK EREDETI LEN
ZALAEGERSZEGEN A KROSNÓI BIENNÁLÉ ANYAGA

 Tizedik alkalommal szervezték meg a Krosnói Nemzetközi Lenszövõ Biennálét. Zalaegerszeg lengyelországi testvérvárosában
kétévente hirdetik meg a kortárs textilmûvészeti seregszemlét,
mely Kelet-Közép-Európa aktuális áramlataiból merít.

ják a térség mûvészeti trendjeit. A
tárlatot megnyitó dr. Kostyál László
mûvészettörténész, a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese úgy fogalmazott: Kelet-Közép-Európa
– pet –
múltú rendezvénynek. Tovább egyik legrangosabb textilmûvészeápolva ezzel a két város közti jó ti eseménye a biennálé, ezért is
A biennáléra érkezett pályamû- kapcsolatot.
örömteli, hogy az anyag egy része
vekbõl a hagyományokhoz híven
A krosnói biennáléra idén tizen- városunkba is rendszeresen ellátoZalaegerszegen is látható egy válogatás; a tárlat a napokban nyílt
meg a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. Bár a Krosnói
Kézmûves Múzeumnak a Göcseji
Múzeummal van szoros kapcsolata, és hosszú évekig annak idõszaki kiállítótere adott otthont a kiállításnak, a múzeumépület felújítása
miatt most a zsinagógában került
sor az eseményre. Persze nem ez
az elsõ alkalom, hogy a lengyel delegáció itt vendégeskedik.
Mint azt Flaisz Gergõ, a
Keresztury VMK intézményegységeinek vezetõje a megnyitón el- két ország, kilencvenegy mûvésze gat. A textil mindig fontos szerepet
mondta: nagy megtiszteltetés, jelentkezett közel százhúsz alko- játszott az emberiség történetéhogy otthont adhatnak a nagy tással, melyek gazdagon illusztrál- ben. Nemcsak ruha, hanem egyéb

ELINDULT AZ ORSZÁGOS HETEDÍZIGLEN PROJEKT

 Napjainkban egyre többen vágnak bele – akár teljesen laikusként is – családfakutatásba, hiszen szinte alig van olyan ember,
akit ne érdekelne valamilyen szinten dédszülei, ükapái, vagy épp
szépanyái múltja.
– pP –
A fiatalok már automatikusan
az internetes adatbázisokban keresgélnek, az idõsebbek pedig a
levéltárakat keresik fel, hogy ráleljenek a szükséges iratokra. A
sikeres kutatáshoz azonban
mindkét korosztálynak szüksége
lehet bizonyos támpontokra; kutatási alapismeretekre, segédletekre.
A Magyar Nemzeti Levéltár Hetedíziglen címmel családtörténeti
projektet indított a közelmúltban. A
kurzusokat, elõadásokat, pedagógiai foglalkozásokat is magába sûrítõ országos programsorozathoz
a Zala Megyei Levéltár is csatlakozott. A részletekrõl a projekt koordinátorát, dr. Kulcsár Bálint levéltárost kérdeztük, aki 2016 szeptembere óta erõsíti a zalai közgyûjtemény csapatát, de mint meséli, már 2004 óta foglalkozik családtörténettel és családfakutatással. Így került kapcsolatba a levéltárral is.
Elöljáróban azt is megtudtuk:
2018-ban született egy kormányhatározat a családtörténet-kutatás
támogatásáról, ennek alapján hozta létre a Magyar Nemzeti Levéltár
az országos Hetedíziglen projektet, mely több pillérbõl áll.
– A programsorozat egyik eleme teljesen nyilvános, és bárki
csatlakozhat hozzá, aki szeretne
elmélyülni a családfakutatás elméletében és módszertanában. Az
õsz folyamán olyan elõadás-sorozatok indulnak, melyeken el lehet
sajátítani a kutatáshoz szükséges
alapismereteket – mondta Kulcsár
Bálint. – Ezek a felnõtteknek szóló, ingyenes, délutáni kurzusok betekintést nyújtanak az anyakönyvi
és anyakönyvön kívüli források
használatába és hasznosításába,
de egy családtörténet-kutatásra
vonatkozó bevezetõ elõadásra is
sor kerül. Ehhez hasonló levéltári
órák gyerekeknek is lesznek iskolaidõben. A diákok esetében az a
célunk, hogy játékosabb, könnyedebb formában népszerûsítsük
számukra a családfakutatást; a
nagyszülõk, dédszülõk múltjának
megismerését. Mindkét korosztály

használati tárgyak, lakásdíszek is
készültek belõle. A textil felhasználása megmunkálásra, kreativitásra
ösztönöz, és számos gondolat kifejezésére ad lehetõséget.
A mûvészettörténész szerint a
kiállított mûvek két irányzatot képviselnek. Az egyik a szövésre és a
hagyományos technikára helyezi a
hangsúlyt; ám komoly bravúrokkal
és extremitásokkal mintázza az
anyagot. A másik vonal egyfajta
autonóm mûvészetként kezeli a
textíliát, és teljesen egyedi gondolatokat közvetít.
A tárlatnyitón részt vett Ewa
Mankowska, a Krosnói Kézmûves
Múzeum igazgatója is, aki mindenekelõtt megköszönte, hogy Zalaegerszeg és a hangversenyterem
befogadta az anyagot. Mint mondta: a biennálé pályázati kiírásában
szerepelnek bizonyos feltételek,
és csak azokat a mûveket választják be, amik ennek megfelelnek.
Ilyen például, hogy 75 százalékban eredeti lent kell tartalmazniuk
a mûveknek, és 25 centiméternél
nem lehet kisebb egy alkotás. A
közel 120 beérkezett pályamûbõl
húszat díjazott a szakmai zsûri;
ezek a munkák a hangversenyterem központi falára kerültek.
A kiállítás január közepéig látogatható.

részére készültek foglalkoztatófüzetek is.
A levéltáros hozzátette: a családfakutatásnak ma már modern
módszerei vannak. Egyrészt nem
feltétlenül kell elhagyni a lakóhelyünket akkor sem, ha esetleg másik megyébe vezetnek a szálak.
Az anyakönyvi – fõleg az egyházi
anyakönyvi – iratok jó része
ugyanis egy egységesített adatbá-

Dr. Kulcsár Bálint

zisban van, így azok az ország
bármelyik levéltárában hozzáférhetõk. Ezenkívül létezik egy amerikai weboldal (familysearch.org),
ahol rengeteg digitalizált anyakönyv, népszámlálási adat, régi
adóösszeírás áll a kutatók rendel-

kezésére, Magyarország településeire vonatkozóan is.
Ha már digitalizáció: Kulcsár
Bálint elárulta, hogy a Hetedíziglen projekt másik fontos eleme éppen az, hogy bõvüljenek az
internetrõl elérhetõ adatbázisok.
Így a program részeként digitalizálási munkák is indulnak az intézményekben. Ennek keretében
azt mérik fel a szakemberek, hogy
melyek azok az iratanyagok, melyek legjobban segítik a családfakutatást, s ezeket helyezik el majd
egy egységesített online felületen;
címszavakkal, segédletekkel ellátva. Az már most is látszik,
hogy a végrendeletek, nemességi iratok, választási
névjegyzékek, árvaszéki iratok digitalizálásán lesz a
hangsúly.
– Mindezeken túl az is fontos – és ez egyúttal a többéves projekt harmadik pillére
–, hogy a levéltárakban dolgozó szakemberek tudományos munkát is végezzenek
a Hetedíziglen égisze alatt. A
programot így elõadás-sorozatok, konferenciák is színesítik. Jövõre például mi is készülünk egy családtörténeti
konferenciával, melyen a helyi történész, levéltáros kollégák lesznek az elõadók.
Nem kizárt, hogy egy picit az
õ családjaik múltjába is bepillanthatunk.
A felnõtteknek szóló elsõ kurzusra 2019. november 20-án, 17
órakor kerül sor a levéltárban. Az
elõadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött (zml@mnl.gov.hu;
92/510-030).
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Kitekintõ

A KLÍMAVÁLTOZÁS „ÉGI” ÉS FÖLDI OKAIRÓL
NEM LEHET MINDENT A MÛANYAGRA FOGNI

 Az éghajlatváltozás és a Föld jövõje címmel tartott eszmecserét a Tudomány és Technika Házában Bánfalvi Péter tanár, amatõr csillagász. Az eseménynek a „magyar tudomány ünnepe”
adott apropót.
– pet –
Mint azt Rózsás Csaba, a TIT
Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület elnöke érdeklõdésünkre elmondta: a Magyar
Tudományos Akadémia 1997 óta,
november 3-át tartja a magyar tudomány ünnepének. Ez az a jeles
nap, melyen 1825-ben Széchenyi
István felajánlotta birtokainak egy
évi jövedelmét a Magyar Tudós
Társaság megalapítására. A TIT
minden évben különféle ismeretterjesztõ elõadásokkal tiszteleg a dátum elõtt.
Miképp befolyásolják a csillagászati körülmények változásai a földi
klímát és létet, és milyen tévhitek
keringenek a globális felmelegedéssel összefüggõ éghajlatváltozással kapcsolatban? Bánfalvi Péter többek között ezekre a kérdé-

arra gondolunk, hogy a dinoszauruszok kihalásának is egy aszteroidabecsapódás lehetett az oka. Így a
Föld közelébe kerülõ kisbolygók
mozgását is folyamatosan figyelik a
sekre kereste a választ elõadására szakemberek.
készülve. Mint mondta: az egész
jelenség nagyon összetett, így érdemes azt több szempontból is
megvizsgálni. Annál is inkább, mert
számos félreértés kering a témával
kapcsolatban a világhálón és a közösségi oldalakon.
A csillagászati megközelítés
szerint a Napból érkezõ energiasugárzás mértékének változása okozhat módosulást a földi éghajlatban.
A Nap és a Föld közé került nagyobb mennyiségû kozmikus por
például lehûlést eredményezhet,
hiszen a por miatt kevesebb napsugár éri a Földet. A Nap energiasuHa a globális felmelegedés kifegárzásainak változásait ma már jezést halljuk, automatikusan a körmûholdak figyelik.
nyezetszennyezésre, károsanyagAzt szinte mindenki tudja, hogy kibocsátásra gondolunk, pedig más
a nagyobb meteoritok, aszteroidák okok is vannak a jelenség hátteréis komoly változásokat idézhetnek ben. Bánfalvi Péter a tengerek/óceelõ az éghajlatban. Elég, ha csak ánok áramlatainak változásaira hív-

ta fel a figyelmet, ami alapvetõen
egy természetes dolog. Mint mondta, a Föld történetében periodikusan tetten érhetõk az áramlatokban
bekövetkezõ változások, melyek kihatnak a légkörre, így az éghajlat-

hevesebb, pusztítóbb szélviharokat, felhõszakadásokat idézhetnek
elõ.
Az viszont tévhit, hogy az Araltó, vagy a Holt-tenger vízszintsüllyedését a globális felmelegedés
okozza. Sokkal inkább emberi tényezõk – a már említett túlfogyasztás – állnak a háttérben.
A szakember szerint klímavészhelyzet tényleg van, rengeteg lenne
a tennivaló, de nagyon sok a tévhit
is. Való igaz az, hogy ekkora
mennyiségû szén-dioxidot nem kellene a magaslégkörbe „tolnunk”.
Mint ahogy nem mehetünk el a szeméthegyek és az óceánokba került
hulladékmennyiség mellett sem, ar-

ról nem is beszélve, hogy már ûrszemetünk is van.
A klímaváltozás viszont egy
komplex problémakör, nem lehet
mindent kizárólag a túlzott mûanyaghasználatra fogni. Mint ahogy
a környezettudatosság fogalmába
is sok minden beletartozik. Sajnos,
a magyar társadalomból hiányzik ez
a szemlélet. Nem tanultuk. Bánfalvi
Péter szerint ezért az oktatásban
sokkal nagyobb hangsúlyt kellene
fektetni erre a területre. Az erre irányuló kampányok hasznosak
ugyan, de a mindennapok gyakorlatába kell beépíteni, hogy a felnövekvõ nemzedék számára természetessé váljon.

ÕSZI HANG-SZÍNEK
 Újabb kötetbemutatóra várták a népzene kedvelõit a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba. Laposa Julcsi Junior Primadíjas népzenész immár harmadik dalosfüzete adja át igényes módon az óvodás és kisiskolás korosztálynak a lélekemelõ kincsvilágot. Ezúttal az õsszel kapcsolatos dalokból készült válogatás
az országos kínálatból, ismertebb és kevésbé ismert népdalokra, idõjárásra is. A légkörzésre je- kal, CD-melléklettel kiegészítve.
lentõsen hatnak az óceáni áramlanését a Nemzeti Tehetség Progtok. A túlnépesedés, túlfogyasztás, – b. k. –
ram támogatta, és Sebestyén
pazarlás és az ezzel járó környeA programon közremûködött a Márta Kossuth- és Liszt Ferenczetszennyezés persze befolyásolja
a folyamatokat. Az áramlatok hirte- Zala Zenekar, illetve zalaegersze- díjas népdalénekes írt hozzá ajánlen változása például az eddiginél gi (Liszt) és keszthelyi (Csány– lót.
Szendrey) diákok, felkészítõ tanáAz õszi szokásgyûjtemény a

raik, Gyenes Marianna és Csordásné Fülöp Edit kíséretében.
Az indiai turnéról nemrégiben
hazatért fiatal elõadómûvésznek
sûrû a programja, de mint mondta,
különösen kedves számára a fent
nevezett pedagógusokkal és a zalai gyerekekkel együtt dolgozni. A
lányok a CD-felvételben is közremûködtek. A dalosfüzet megjele-

szüretet, az állatok behajtását, a
pásztorünnepeket, Márton-, Erzsébet- és András-napot öleli körbe. Az eddigi sikerek és a növekvõ
igény okán Julcsi tervezi az évszakokhoz kapcsolódó kiadványok sorát folytatni, ahogy fogalmazott, teljes legyen a kép.
A program háziasszonya Karáth Anita volt.

MIT FÕZTEK AZ ÕRSÉGBEN?
 A csácsi könyvtár gasztronómiai kínálattal csalogatta az érdeklõdõket. Gaál Zsuzsanna az õrségi konyha egykori és mai ételeirõl tartott kóstolóval egybekötött prezentációt a témában megjelent könyve ajánlásaként.
– b. k. –
Hajdinás vargányaleves, tökösmákos rétes, fonott perec, kerekrépaleves, répás-béles, a helyieknek
csak amolyan hétköznapi, házi
koszt, a más tájegységekrõl érkezõknek, ünnepi kuriózum. Többek
között Gaál Zsuzsanna receptgyûjtõ munkájának és személyes meggyõzõ erejének köszönhetõ, hogy
köztudatba kerülhetnek ezek az
ételleírások. Ahogy az egykor hagyományos és házilag termesztett
alapanyagok, a hajdina, a köles, a

kerekrépa, a csutrirépa felhasználási módjai. A már letûnõben lévõ
életformát is felvillantja a szerzõ. Így
többek között az elõadáson szóba
került a húsevés ritkasága és az azt
pótló tápláló ételek titkai. De egyéb
életmódbeli utalások is elhangzottak, mint a kiemelkedõ épített és
szakrális örökségek, a hagyományos kézmûves-tevékenységek, a
gazdálkodó életmód jellemzõi, az
Õrség gazdag és a tündérkertek által visszamentett gyümölcskínálata,
az elmaradhatatlan, aranyat érõ pálinkával és tökmagolajjal együtt.
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Városháza

ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
KIZÁRÓLAG ZALAEGERSZEGI LAKOSSÁG RÉSZÉRE

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2019. évi õszi zöldhulladékgyûjtési akció Zalaegerszeg csak azon területein valósul meg, ahol
a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A hulladékokat a következõ módon kell kihelyezni
legkésõbb a meghirdetett szállítási napon reggel
6.00 óráig:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum
1,5 m hosszúságban, kötegelve,
– falevelet és füvet bezsákolva (big-bag zsákban
nem áll módunkban elhozni a hulladékot).
Azon városrészekben, ahol a gyûjtési akció
azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek,
ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes)
zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített
gyûjtõzsák a helyszínen lesz hagyva, a hulladékszállító kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk felelõsséget.
Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok kizárólag
a városrészenként meghirdetett napon helyezhetõk ki és ezeket térítésmentesen szállítják el.
Felhívjuk Tisztelt Zalaegerszegi Lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény
vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél
(Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) lehet, továbbá a
város területén található hulladékudvarban az ak-

tuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú
hulladékok: Parki Úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.:
30/239-4509. Nyitvatartás: kedd–péntek 9–17,
szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap
szünnap.
GYÛJTÉSI NAPOK
2019. november 14. csütörtök:
Csács (hegyi rész nélkül)
Bozsok (hegyi rész nélkül)
2019. november 15. péntek:
Landorhegy, Ola, Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utca és attól nyugatra (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u.
páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z.,
Õsz u., Hegyközség és Helikon utcák).
Az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint
az Egerszeghegyi és a Nagycsarit utcák, +
csak a Szívhegyi u.+Hóvirág u.
2019. november 18. hétfõ:
Ságod • Neszele
2019. november 19. kedd:
Nekeresd • Pózva
2019. november 20. szerda
Belváros
2019. november 21. csütörtök
Botfa • Besenyõ
2019. november 22. péntek:
Kertváros
2019. november 25. hétfõ
Andráshida, Hatház,
Vorhota-Erzsébethegy: kizárólag a Teskándi,
Újhegyi és Erzsébethegyi utak.

ÁPOLÓT/GONDOZÓT

KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA
(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.)
FELVÉTELT HIRDET ÁPOLÓ/GONDOZÓ MUNKAKÖRBE.
Pályázati feltételek: OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSM-rendelet 3.
sz. melléklete szerint.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával az intézményben
lehet személyesen vagy a idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény vezetõjétõl, Bálintné Szalai Anikótól a 92/317683, illetve a 30/601-3311-es telefonszámon vagy személyesen.

FELHÍVÁS TAKARÍTÓI
 Az „Idõsek hónapja” rendezvény sikeréhez az alábbi intézmények, szervezetek, cégek és személyek járultak hozzá. Segítségüket és támogatásukat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idõsügyi Tanácsa nevében nagyon
köszönjük!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

ZALACO Zrt.
EC Kereskedelmi és Vállalkozási Kft.
Euro-Frucht Kft.
Zala-Higiénia Kft.
MIKOFAMI Kft.
Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
László Pince Kézmûves Borház
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Zalaegerszeg Városi DiákÖnKormányzat
Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda
Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda Kosztolányi D. Téri Tagóvoda
Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola
Egészség Egyesület
Zalaegerszegi Honvédklub Egyesület
Zalai Harangláb Egyesület
Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
Nyugdíjas Klubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos
Szövetsége Zala Megyei Szervezete
VIGH LÁSZLÓ országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos
PÁCSONYI IMRE, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke, a Zala
Megyei Idõsügyi Tanács elnöke
STÁRICS ROLAND történész, tanár, a Zrínyi Miklós Gimnázium
igazgatóhelyettese, a BGE Gazdálkodástudományi Kar óraadó
tanára
BALASSA ZOLTÁN informatikus, ügyvezetõ igazgató, illetve a
Zala Megyei Kormányhivatal projektvezetõje a Köfop-ÜRF, „Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése” projekten
TÓTH LÁSZLÓ c. r. õrnagy, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Alosztályának megbízott vezetõje
PESTI TÍMEA pszichológus

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A Vásárcsarnok
Gazdálkodási Szervezet
Zalaegerszeg

MUNKATÁRSAT
KERES
TAKARÍTÓI
munkakörbe.
ÉRDEKLÕDNI LEHET
A +36-20/940-9010
TELEFONSZÁMON.

TISZTELT GÉPJÁRMÛ-TULAJDONOS!

TISZTELT

 2019. november 4-tõl a parkolóbérlet-értékesítés színvonalának emelése, a gyorsabb és egyszerûbb kiszolgálás érdekében bevezetjük az övezeti parkolók és a Csipke Parkolóház
esetében a rendszámra szóló parkolóbérletek elektronikus értékesítését.

VÁSÁRLÓK!

A bérletek online megvásárolhatók a honlapunkon, a
www.vgkft.hu-n keresztül rövid regisztrációt követõen, a díjövezet
(2. (zöld), 3. (piros) és 4. (sárga)) vagy a parkolóház és a kívánt idõszak kiválasztásával. A bérletek árát bankkártyával egyenlítheti ki,
banki partnerünk az OTP Bank.
Fontos tudni, hogy a bérletek továbbra is naptári évre, illetve
naptári idõszakokra válthatók!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lakcímhez kötött kedvezményes, nem rendszámhoz kötött, a vonatkozó helyi 19/1997. (V.
22.) önkormányzati rendelet 11. § szerinti bérleteket továbbra is
csak az Ügyfélszolgálati Irodán lehet megvásárolni!

CSALÁDSEGÍTÕT

KERESNEK

A zalaegerszegi
sportcsarnok elõtti
tér felújítása miatt
a havi országos
vásáron azon
a területen árusítók
ideiglenesen a Zala
Pláza déli és keleti
parkolójában várják
kedves vásárlóikat!

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.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.
szakmai tapasztalat.
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.
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A „FÉLIDÕBEN” ELÉGEDETTEK A ZTE ZÁÉV-NÉL A JÁTÉK RENDBEN VAN
NEMZETKÖZI SZINTEN MÉG ENNÉL IS TÖBB KELL

 Befejezõdött az õszi idény a tekézõk nõi Szuper Ligájában. A
ZTE ZÁÉV TK csapata egy vereséggel – azonos pontszámmal az
elsõ Ferencvárossal – a második helyrõl várja a folytatást. A zalaiak meccspontkülönbsége rosszabb a Fradiénál.
– A Gyõrben elszenvedett 7:1-es
vereségünk nem hiányzott –
hangoztatta Baján János edzõ. –
Szerencsére, ez annyira nem számít, mivel a Rába-partiak többször
„botlottak”. A Ferencvárost mi idegenben gyõztük le, ami sokat érhet a végelszámolásnál. Az õszi
idény jól sikerült, teljesítményünk
nem ingadozott, átlagosan mintegy 3400 fát teljesített a csapat.
Úgy érzem, tavasszal még errõl a
szintrõl is továbbléphetünk.
– Bajnokként indultak a Világkupán, ahol ismét a negyedik
helyen zártak…
– Elégedett vagyok a Vk-szereplésünkkel, egymás után kétszer
ott voltunk a négyes döntõben,
még ha mindkétszer a 4. helyen
végeztünk is. A Bajnokok Ligájában is indulunk, ott az elsõ körben
erõnyerõk vagyunk. A hosszabb
bajnoki szünet arra jó lesz, hogy a
játékosok kipihenjék magukat, a kisebb sérülések rendbe jöjjenek, és
tudunk javítani a hibáinkon.

– Kik teljesítettek jól az õsz
során?
– A 3400 fás teljesítményt úgy
értük el, hogy az idei szezonban
nem volt három, olykor négy játékos, aki végig húzta volna a csapat szekerét. Nem tudnék senkit
sem kiemelni, mivel minden játékosnál a jó, illetve kiváló teljesít-

mények mellett akadtak komoly
hullámvölgyek. A csapat teljesítménye hozta meg a jó eredményeket. A nyolcas játékoskeretünkben viszonylag mindenki tud
hozni egy elfogadható átlagot.
Egy edzõnek az lenne a jó, ha
tudná, hogy hétrõl hétre melyik az
a három-négy játékos, akire lehet
számítani. Jelenleg nincsen a keretben ilyen. Az elõrelépésre azért
lenne szükség, mivel nemzetközi
szinten 3500 fával lehet általában
érmet szerezni.
– Lesznek még egyéni versenyek az idén?
– A fiataljainkra vár egy területi
– és ha továbbjutnak – az országos döntõ.
– Szó esett már a Bajnokok
Ligájáról. Mikor kapcsolódnak
be?
– Januárban kapcsolódunk be
a küzdelmekbe. Román–német
párharc továbbjutójával találkozunk. Idén szeretnénk bejutni a
négyes döntõbe. Tavasszal meg
jól szerepelni, megvédeni bajnoki
címünket. Ehhez nem kell más,
mint a hazai rangadókat hozni,
és a papírforma-találkozókat
nyerni.

NÉPES MEZÕNY A NAGY MIKLÓS-EMLÉKVERSENYEN

 Tizenhét magyar és két szlovén csapat 250 versenyzõjének
részvételével rendezték meg Zalaegerszegen a Nagy Miklós
dzsúdó emlékversenyt. A szervezõk az 53 évvel ezelõtti pozsonyi
repülõgép-katasztrófa 82 áldozata mellett az akkori dzsúdóválogatott 5 tagjára, köztük a zalaegerszegi Nagy Miklósra emlékeztek.
A versenyen megjelent Nagy
György, a Magyar Judo Szövetség
fõtitkára és dr. Putnik Bálint, az
egykori csapattárs, akik méltatták
az elõdök életútját. A versenyen
köszöntõt mondott Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos és Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere.
A Zalaegerszegi Judo SE 44
versenyzõt indított, és a csapatversenyben a 2. helyet szerezte
meg. Elsõ helyen a Kaposvár, harmadikon a Judo Klub-Röntgen
Kanizsa csapata végzett.
A zalaegerszegi egyéni eredmények:
Aranyérmesek: Pásztori Kevin,
Sallai Botond, Sós Lázár, Hencz Hunor, Horváth Dorottya, Takács Nóra,
Császár Patrik, Tuboly Márton,
Mezõfi Márk, Bordács Anikó, Mátéffy
Gábor, Ódor Noel, Volner Fanni,
Kiss Zoltán, Herczeg Zsombor.
Ezüstérmesek: Volner Panna,
Kiss Dominik, Verebi Ákos, Kocsis

Meghívó
NOVEMBER 18-ÁN, HÉTFÕN
18 ÓRAKOR
a Színházbaráti Kör vendége lesz
Sasvári Sándor színmûvész,
a Zrínyi alakítója.
Találkozó a színház büféjében.
***
A zalaegerszegi Jézus Szíve
Ferences
Plébánia
Karitász Csoportja szeretettel
hívja és várja az érdeklõdõket

2019.

NOVEMBER

17-ÉN,

VASÁRNAP
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ÓRAKOR KEZDÕDÕ

jótékonysági mûsorára
a ferences templomba.
A mûsor bevételét a plébániához tartozó szegény, rászoruló családok támogatására fordítják.

Mira, Simon Márk, Bordács Anita,
Hosszú Donát, Vizi Zsófia, Ódor
Patrik.
Bronzérmesek: Tóth Milán, Németh Benjamin, Mihály Huba,

Sõtér Sára, Verebi Ádám, Horváth
Márk, Egyed Ádám, Oravecz Gergõ, Márton Bulcsú, Kerkai Mara,
Kerkai Liza, Sõtér Hunor, Bálint
Zsombor, Bálint Ádám, Somogyi
Olivér, Kocsis Jázmin, Nyakas Bálint, Varga Áron, Kiss Bence.
A versenyzõket Nagysolymosi
Sándor, Varga Zoltán, Korpos Judit, Szekér László és Márton Tibor
edzõk készítették fel.

KERTI BRONZÉRMES
Kaposváron rendezték meg a diák- és serdülõ lányok országos
birkózóbajnokságát. Kerti Réka, a Zalaegerszegi Birkózó SE sportolója ezúttal a kehidakustányi Lóránffy Zsuzsanna-iskola színeiben
indult, s a 34 kilósok mezõnyében a harmadik helyen zárt. Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.

ÉRMEK AZ OB-RÕL
Kecskeméten rendezték meg dzsúdóban a diák A (12 év) és diák B (11 év) korosztály országos bajnokságát. A versenyen 87 klub
370 versenyzõje között ott voltak a Zalaegerszegi Judo SE fiataljai.
Eredményeik:
Diák B, 26 kg: 1 Császár Patrik.
Diák A, 54 kg: 3. Mezõfi Márk.
Diák B, 54 kg: 5. Somogyi Olivér.

EREDMÉNYESSÉG TERÉN KELL ELÕBBRE LÉPNIE

 Lezajlott az elsõ kör a labdarúgó NB I-ben. Az újonc ZTE FC a
12 csapatos élvonalban a 11., kiesõ helyen áll, de semmi nincsen
veszve, mivel a mezõny rendkívül szoros. A hõn áhított cél, a
bentmaradás még meglehet. Mennyire elégedettek a csapat vezetõi, errõl érdeklõdtünk a ZTE-nél.
– Több célt tûztünk ki az idényre
– vágott a dolgok közepébe Sallói
István sportigazgató. – Az egyik,
hogy az átlagos nézõszámot emeljük, és ebben a mutatóban közvetlenül a Ferencváros mögött helyezkedjünk el. Tervünk teljesült, sok
nézõnk van, a hazai találkozóinkat
szép számban látogatják a szurkolók. A Magyar Kupában szeretnénk eljutni a legjobb 16-ig, erre jó
esélyünk van, mivel a megyei bajnokságban szereplõ Szarvas lett
az ellenfelünk. Egy további szerencsés sorsolással, akár a döntõig is
eljuthatunk. A harmadik célkitûzés,
a bajnokságban a top tízbe kerülés.
Igaz, tizenegyedikek vagyunk, de a
mezõny rendkívül tömör. Kettõvel
kevesebb pontot szereztünk annál,
amit beterveztünk. Ha az egyiket
megnyerjük két döntetlenünkbõl,
elégedettek lehetnénk. Rövid idõ
alatt felvettük az élvonal ritmusát,
játékban rendben van, a csapat jól
játszik, sok gólt szerzünk. Ami hiányzik: az élvonalbeli rutin. Sajnos,
emiatt vesztettünk el több mérkõzést.
– Ha a labdarúgás pontozásos sportág lenne, elõrébb állna
a ZTE a tabellán. Nem kell(ene)
elmozdulni a célfutball felé, hiszen csak sok pontot szerezve
lehet bent maradni az élvonalban?
– Azért játszunk szépen, mert
focizni szeretnénk, ehhez a filozófiához igazoltunk játékosokat.
Egyértelmû, hogy a szép játék
mellett javulni kell eredményességben is. A védekezésünkön feltétlenül javítunk kell, ügyelnünk
kell rá, hogy amit elõl összehozunk, hátul ne romboljuk le. Az
mindenképpen pozitívum, hogy a
vesztes mérkõzéseinken sem úgy
kaptunk ki, hogy nem volt esélyünk a döntetlenre, vagy akár a
gyõzelemre is. Összegezve: egyik
ellenfelünk sem focizott le minket

a pályáról. Tapasztalatom szerint a
találkozók fordulópontjait rendre
elbukjuk, ebben kell javulnunk, akkor növekszik pontjaink száma.
– A ZTE a látottak alapján a
védekezésben gyengébb. Sok
gól kapt a kapu elé belõtt
labdákból…
– A védekezésben feltétlenül
elõbbre kell lépnünk. Látni kell,
hogy csapatunk nem elég magas.
A bajnokság elõtt is tudtuk, hogy
ebbõl lehetnek problémáink. Lettek is. Látni kell azt is, hogy a
kulcsszituációkban a játékvezetõk
rendre a ZTE kárára tévednek.
Mérlegelnek a játékvezetõk – a ki-

A ZTE FC-NEK

sebb csapatok kárára –, s egy-egy
ilyen döntés befolyásolja a mérkõzés alakulását is. Nincs meg a kellõ tisztelet felénk, nincs mese, ki
kell vívnunk.
– A téli szünetben szeretnék
tovább erõsíteni a csapatot. Van
erre reális esély?
– Szeretnénk két-három játékost igazolni, akik erõsítést jelentenek. Ez anyagiak kérdése. A feljutást követõen sem emelkedett a
szponzorok száma a ZTE-nél. Továbbra is egyedül Végh Gábor
többségi tulajdonos mûködteti a
ZTE-t. Rajta múlik, hogy mennyit
akar még költeni a csapatra. Remélem, hogy lesz lehetõségünk
igazolásra.
– Régebben mondta, nagy
kérdés, hogy a játékosok közül
ki éri el az élvonal szintjét. Miként látja, ez mennyire sikerült?
– Szinte mindenki szintet tudott
lépni. Látszik a játékunk minõségében. Koncentráció terén kell
mindenképen elõre lépni. Az élvonalban hibáinkat rendre góllal büntetik az ellenfelek.
– Mit vár a folytatásban?
– A második körben többet játszunk itthon, s több gyõzelmet várok a hazai mérkõzéseinken. A
második körben olyan csapatok
érkeznek hozzánk, amelyek közvetlen riválisaink, ellenük mindenképpen a gyõzelem megszerzése
lehet a célunk. Ha ez megvalósul,
akkor sikerülhet jelentõsen javítanunk jelenlegi helyezésünkön.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Mezõkövesd Zsóry FC 1-1 (0-1)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTK FMVas–Ajka Kristály 7:1 (3608-3276)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Zalakerámia ZTE KK–PVSK Veolia
86-89 (26-14, 16-29, 20-22, 24-24)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Z. Csuti Hydrocomp SK–SZ-A STE 7,5:4,5
NB I B-s sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE RK–Pénzügyõr SE U21 0:3 (12, 18, 19)
NB II-es röplabdamérkõzés, Zalaegerszeg.

