A helyi érték

XXVIII. évfolyam, 4. szám
 Befejezõdött a Kvártélyház és
a hozzá szervesen kapcsolódó
levéltári épület felújítása. A
részletekrõl fénypróbával egybekötött sajtótájékoztatón számolt be a városvezetés.
– pet –

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

ÚJ FÉNYBEN A KVÁRTÉLYHÁZ

A polgármester hozzátette: az így
egy
különleges,
több
is fontos szempont volt, hogy va- (fény)elembõl álló világítás is kelami pluszt adjanak a helyhez, rült a belsõ udvarra. Ezentúl

KÖZÖSSÉGI ÉLET,
KISVÁROSI ÉRTELMISÉG

A munkát Kiss Gábor, a megyei
könyvtár igazgatója, és Kiss Ádám
szerkesztõ végezte el 2019-ben.
Részben már meglévõ forrásokra
és kiadványokra támaszkodva,
részben pedig frissen készített interjúk alapján, egy hatvanoldalas
tanulmányban összegezték Zalaegerszeg társadalmi életének történetét és az egyes korszakokban
bekövetkezett változásokat.
Kiss Gábor érdeklõdésünkre elmondta, a pályázat célja az, hogy
megismertesse a város közösségi
életét, de nemcsak az egykori belvárosét (régi városmagot), hanem
a peremkerületekét is.
– Ez utóbbi komoly munka volt,

A REFORMKORBÓL
– pet –

nemcsak a nyári színház eseményeinek, hanem más városi rendezvényeknek is otthont adhat a
belsõ tér.
Ami a rekonstrukció többi elemét illeti: teljesen megújult a
homlokzat, helyreállították a díszeket, kiszellõztették a lábazatot, felújították – néhány helyen
pedig cserélték – a nyílászárókat,
de a földszinti külsõ homlokzati
falak utólagos szigetelése is
megtörtént.
A sajtóbejáráson részt vett
többek között Vigh László országgyûlési képviselõ, Böjte
Sándor, a belvárosi körzet önkormányzati képviselõje, dr. Gyimesi
Endre volt polgármester és Molnár András levéltárigazgató is. A
jelenlévõk üdvözölték a felújítást,
mely által erõteljesebbé vált a
Kvártélyház és a levéltár épületének városképi és kulturális szerepe.
A polgármester jelezte: a következõ idõszakban további
emblematikus épületek felújítását
tervezik.

– pP –

SZENZÁCIÓS VÁROSKÉP
 Egy 1845-bõl származó, az egykori zalaegerszegi piacteret ábrázoló dagerrotípia került elõ tavaly õsszel a Francia Fotográfiai
Társaság gyûjteményébõl, Fisli Éva (a Magyar Nemzeti Múzeum
történésze és Történeti Fényképtárának munkatársa) kutatásai
közben.

Balaicz Zoltán polgármester elmondta: Zalaegerszegen kevés az
épített örökség, sajnos nagyon
sok olyan épület tûnt el a belvárosból, ami a korabeli város hangulatát idézi. Ezért is határoztak úgy,
hogy a megmaradt értékeket megõrzik és lehetõség szerint fel is
újítják. Az egyik ilyen emblematikus épület a Kvártélyház, mely a
Modern Városok Program keretében, mintegy 600 millió forint ráfordítással újulhatott meg az elmúlt
bõ egy évben. A cél az volt, hogy
az 1765-ben épült, majd késõbb
több ütemben bõvített mûemléki
védettségû épület homlokzata rendezettebbé, esztétikusabbá váljon, szebbé varázsolva ezzel a városképet is.

 Céhek, kaszinók, egyletek és
más társadalmi szervezetek; a
török kortól, nagyjából az
1990-es évek közepéig. Egy
TOP-pályázatnak (helyi identitás és kohézió megteremtése
Zalaegerszegen) köszönthetõen
feltárásra került a város közösségi életének története.

2020. február 11.

hiszen egy részük régebben önálló településként mûködött, így afféle falutörténeti kutatásokat is kellett végeznünk. Feltérképezve az
ottani iskolákhoz, egyesületekhez
és más civil szervezetekhez kötõdõ társadalmi életet.
(Folytatás a 5. oldalon.)

Az ismeretlen alkotójú dagerrotípiák gyûjteményében megbúvó
szabadtéri felvételrõl annyi tudható, hogy az Arany Bárány fogadó
ablakából készülhetett a kép – egy
napos õszi vagy tavaszi napon –,
és a korabeli piactér látható rajta.
A téren állatok, valamint köznapi
ruhában álldogáló-üldögélõ, zömmel bõgatyás, posztókalapos férfialakok és vászonszoknyás, fejkendõs nõk láthatók, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy fényképezik õket.
A kép helyszínének beazonosítását segítette, hogy a dagerrotípia egyik sarkában olvasható egy
magyar nyelven íródott – feltehetõen teljes – felirat: „Anisits Pál vegyeskereskedése”. E név birtokában a kutató, Fisli Éva, a budapesti, majd zalaegerszegi muzeológusokhoz és levéltárosokhoz fordult
segítségért. Utóbbiak közül Megyeri Anna (Göcseji Múzeum), valamint Kulcsár Bálint és Molnár
András (Zala Megyei Levéltár) volt
nagy segítségére.

A fotó kultúrtörténeti és helytörténeti jelentõsége abban áll, hogy
Zalaegerszegrõl ennél korábbi fotográfia nem létezik, sõt más városokról sem nagyon készülhetett
ennél régebbi felvétel. Hiszen gyakorlatilag a fotográfia születésének pillanatában járunk, és hihetetlen, hogy pont Zalaegerszeg
belvárosáról készült ilyen kép –
mondta érdeklõdésünkre Béres
Katalin történész-muzeológus, akit
telefonon értünk utol.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

SZENNYVÍZRENDSZER-FELÚJÍTÁS REKORDKÖLTSÉGVETÉSSEL INDUL AZ IDEI ÉV
AZ ARANY JÁNOS ÉS A JÓKAI UTCÁBAN
 Megkezdõdött az Arany János utca 69. és 71. szám alatti,
valamint a Jókai u. 51. számú
társasházakhoz vezetõ szennyvízrendszer felújítása. Ez a beruházás elsõ üteme a Mikes Kelemen, az Arany János, a Dózsa utca és Platán sor határolta
lakóházak teljes közmû-rekonstrukciójának.
– AL –
A város egyik legrégebbi csatornahálózatának mûszaki állapota közel ötvenéves kora miatt mostanra elavult, egyes szakaszai
gyakorta eldugultak, fogalmazta
meg a rekonstrukció indokát Bali
Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselõ (a képen jobbra) a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján. Felidézte, hogy az
Arany János utca alatt lévõ vezetékeket már kicserélték, az úttest
teljes helyreállítása során. Tulajdonképpen ez a munka folytatódik
az Arany és a Jókai utcai három
társasház új szennyvízrendszerének kiépítésével. A régi töredezett,
beszûkült, gyökerekkel benõtt be-

H. Horváth Gyula és Bali Zoltán

toncsövek helyett PVC-csatornát
kötnek be. A közel 72 méteres új
gerincvezetéken 47,1 méter
hosszban hat darab bekötést, valamint tisztítóaknákat és tisztítóidomokat létesítenek. Rendbe teszik az épületek környezetét, a Jókai utcai szakaszon felújítják a járdát. Utalt arra, hogy az E.ON is
megkezdte itt a gázvezeték-hálózat felújítását. A szennyvíz-rekonstrukció elsõ ütemére bruttó
23,6 millió forint saját erõt fordít az

önkormányzat. Várhatóan május
végére fejezik be a kivitelezést,
melynek fõvállalkozója a Zalavíz
Zrt.
Bali Zoltán jelezte, hogy a tervek szerint a második ütemben a
Dózsa György utcai szakasz felújítása történik meg, várhatóan 2021ben. A harmadik ütemben a Platán
sori társasházaknál, míg a negyedik ütemben a Mikes, a Jókai és az
Arany J. utcák épületeinél korszerûsítik a szennyvízhálózatot.

KÖZÖS FENNTARTÁSBAN A SZÍNHÁZAK
MAGASABB LEHET AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS

 Amennyiben az önkormányzat a városi fenntartású színház részére a mûködéshez szükséges forrásokat teljes körûen nem
tudja biztosítani, az önkormányzat a kormányhoz közös mûködtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elõ – a múlt év decemberében elfogadott „színháztörvény” rendelkezik így.
A zalaegerszegi közgyûlés úgy
döntött, hogy a közös mûködtetésre irányuló kérelmet benyújtja. A
színház közös mûködtetésére irányuló megállapodásnak garantálnia kell a színház mûvészeti szabadságát, a megállapodásban a
miniszter és az önkormányzat
meghatározza – ideértve a vezetõi
kinevezés módját is – a teátrum

mûködésének részletes szabályait.
A Hevesi Sándor Színház és a Griff
Bábszínház eddig is állami és önkormányzati támogatásból mûködött.
2019-ben a színház esetében a
közvetlen állami támogatás 221
millió forint volt, az állami elõadómûvészeti kiegészítõ támogatás 78
millió a tematikus támogatás pedig

SAJTÓFOTÓ TIZEDSZER
 Tízedik alkalommal nyílt meg a Hevesi Sándor Színház galériájában a Sajtófotó-kiállítás, melyen mintegy 120 felvétel mutatja be
a 2019-es év legemlékezetesebb, vagy legjobban sikerült pillanatait.

38 millió forint, tehát összesen az
állam különbözõ jogcímeken 337
millió forinttal támogatta a Hevesi
mûködését. Az önkormányzati támogatás 174.501.000 forint volt. Az
állami-önkormányzati támogatás
aránya: 66–34 százalék.
Ugyanez a Griff Bábszínház
esetében a következõképpen alakult: a közvetlen állami támogatás
49.400.000 forint, az elõadó-mûvészeti támogatás 10,5 millió, míg a
tematikus támogatás 2 millió forint,
vagyis az állam közel 62 millió forinttal támogatta a bábszínház mûködését, az önkormányzati támogatás pedig 33 millió 243 ezer forint
volt. az arány ebben az esetben
65–35 százalék.
A jogszabályok az állam és az
önkormányzatok között megkötendõ megállapodások útján világosan
kijelölik a kulturális felelõsségvállalás kereteit.

POLGÁRMESTERI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYÛLÉS UTÁN

 Elfogadta a város közgyûlése a 2020. évi költségvetési
rendeletet. Balaicz Zoltán polgármester a részletekrõl szólva jelezte: 2019-ben a kezdõ
költségvetési fõösszeg 43 milliárd forint volt, ez december
végére 54,3 milliárdra emelkedett. Az év végén 35 millió forintot nyert az önkormányzat a
Virtuális valóság programhoz
az Innovációs és Tehnológiai
Minisztérium pályázatán.
Zalaegerszegen az idei év rekordösszeggel indul: a képviselõk 64,2 milliárd forinttal fogadták
el a városi büdzsét. A polgármester hozzátette: ez az összeg az
év során tovább emelkedhet. A
költségvetésre hatással voltak a
központi szabályozások is, így
például a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, a
szociális
adó
csökkentése.
Ugyanakkor a bölcsõdei dolgozók pótléka emelkedni fog, és a
kulturális ágazatban dolgozók
pluszpótléka is biztosítva lesz.
Balaicz Zoltán kitért arra, hogy az
eddiginél is nagyobb hangsúlyt
kap az arányos városfejlesztés,
vagyis, hogy minden városrészben legyenek út- és járdafelújítások, zöldterület- és közmûfejlesztés. Mindezek fontosak az önkormányzat számára, hiszen az emberek mindennapi életére vannak
hatással.
Optimizmusra adhat okot, folytatta, Zalaegerszeg folyamatos
gazdasági fejlõdése, amit jelez,
hogy az elmúlt években négyezer
új munkahely jött létre. 2014-ben
még csak 3,2 milliárd volt a helyi

Fotó: Seres

iparûzési adóból befolyt összeg,
az idei tervek szerint ez növekedni fog, 4,7 milliárd bevétellel számolnak. A kiemelt beruházások
között említette a TOP-programból megvalósuló újabb iskolafelújításokat 344 millió forintból, a
kézmûves- és helyi termékek új
piacát a Piac tér mellett 600 millió forintos beruházással, és a
Gábárti-tó környékén új hidak,
gyalog- és kerékpárutak építését.
Elindul a Modern Városok Programban az alsóerdei sport- és
rekreációs központ kialakítása, a
Mindszenty József életének emléket állító múzeumrész alapkõletételére pedig március 17-én kerül sor.

SZENZÁCIÓS VÁROSKÉP
A REFORMKORBÓL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Hozzátette: szeretnének engedélyt kapni ahhoz, hogy a dagerrotípia másolatát felhasználhassák a
készülõ új várostörténeti kiállítás
egyik installációjához.
A szenzációs fotóról – mely
kora ellenére igen jó állapotban
maradt fenn – Fisli Éva a napokban közölt rövid publikációt a
Magyar Fotótörténeti Társaság
honlapján, „Szépséges, furcsa
tárgy” címmel. A dagerrotípia
elõkerülése persze számos kérdést felvet: ki lehetett az ismeretlen dagerrotipista, akinek ilyen
minõségû alapanyagra futotta?

Magyar volt-e egyáltalán? Hogy
került aztán a fotó – az 1854-ben
alapított – Francia Fotográfiai
Társaság
gyûjteményébe...?
Egyelõre a történészek sem tudják a választ.
A felvételt a Magyar Fotótörténeti Társaság közölte a honlapján. Ezen a linken bárki megtekintheti a korabeli fotográfiát:
http://www.mafot.hu/apertura_
szepseges-furcsa-targy.html

www.zalamedia.hu

A három fotóriporter, Katona Ti- György). Az elismerést ezúttal
bor, Pezzetta Umberto és Seres Bolla Gábor, Marancsis Erika és
Péter munkáin kívül idén is szá- Vári Tibor vehette át. A sajtófotó-

mos amatõr és profi fotográfus
küldte be alkotásait a sajtófotó-pályázatra. Közülük huszonegy fotós
összesen negyven felvétele került
kiállításra, és három díjat osztott ki
a szakmai zsûri (Benkõ Sándor,
Ohr Tibor, Tánczos György, Varga

sok különdíját pedig idén Gombás
Gabi kapta.
A kiállítást Balaicz Zoltán polgármester köszöntõje után Bánkuti András, a Mai Manó Ház alapítója nyitotta meg. Az eseményt
most is nagy érdeklõdés övezte.
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BIZTONSÁGOSABB, EGÉSZSÉGESEBB IVÓVÍZ
JÓ ÜTEMBEN HALAD A KELETI VÍZBÁZIS REKONSTRUKCIÓJA

 Új, háromlépcsõs víztisztítási
technológiát alakít ki a Zalavíz
Zrt. a keleti vízbázison a
KEHOP által támogatott négymilliárd forintos beruházás keretében. A közmûfejlesztés Zalaegerszeg északi, keleti és déli
részét, valamint Bocfölde,
Sárhida, Zalaszentiván,
Zalaszentlõrinc, Alibánfa településeket érinti.
– AL –
A sajtóbejáráson Balaicz Zoltán
polgármester elmondta, a klímaés környezetvédelem iránti elkötelezettség alapján a város képviselõ-testülete 18 pontos cselekvési
tervet fogadott el, melynek egyik
fontos kitétele az egészséges ivóvíz biztosítása. Kiemelte, hogy a
Zalavíz Zrt. fejlesztéseivel mindig
is erre törekedett. Ez a szándék
vezette, amikor korszerûsítette a
nyugati vízbázist 2015-ben, ami
25 települést érintett a megyeszékhellyel együtt. A mostani projektben a keleti vízbázis felújítása
van soron, miközben a szolgáltató
már tervezi az északi vízbázis feltárását, reagálva a gazdasági fejlõdés hozta ipari igényekre. A polgármester hangsúlyozta, ahogy a

nyugati, úgy a keleti vízbázis esetében is térségben gondolkodnak,
hiszen a 2019. február végén kezdõdött, és várhatóan 2021 júliusára elkészülõ projekt környékbeli
falvakat is érint a megyeszékhely
mellett. A Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminõség-javítása és vízellátásának fejlesztése címû projekt eredményeként még egészségesebb
ivóvízzel tudják ellátni a lakosságot.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a rezsicsökkentésnek

köszönhetõen immár hét éve nem
emelkedett a víz, a gáz és az áram
ára, miközben a közmûvek fenntartási költségei növekedtek. A keleti vízbázis rekonstrukciója kapcsán azt mondta, a világban zajló
folyamatok közepette felértékelõdik ez a beruházás, ami a biztonságos és az egészséges ivóvízhez
jutást szavatolja a magyar emberek számára.
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök vezérigazgatója azt emelte
ki, hogy az új, háromlépcsõs víztisztító megépítésével közel 50
éves elavult technológiától válnak

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL

 A képviselõ-testület legutóbbi ülésén ismét döntött közterületek elnevezésérõl. Botfa településrészen Rózsás utca elnevezést kapott egy közút, míg a másik a Rózsáshegyi utca nevet
kapta.
Az Autóipari Próbapálya Zala
Kft. nevében dr. Háry András ügyvezetõ igazgató kérvényezte,
hogy Ságodban az északi ipari zóna új útszakasza kaphassa meg a
dr. Michelberger Pál nevet.
Dr.
Michelberger
Pál
(1930–2014) munkássága hûen
tükrözi az ipari park ezen részének
a jármûipari tesztpálya által elindított fejlesztési irányvonalát. Széchenyi-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos
Akadémia
rendes
tagja,
1993–1999 között az MTA alelnöke. Kutatási területe a mechanika,
jármûtervezés és -építés valamint
a kinetika volt.
***
Újabb településrészi önkormányzatok alakultak, 11 helyen
választották meg a tagokat: így
Alsójánkahegyen, Andráshidán,
Vorhotán, Újhegy városrészben,
Öreghegyen, Botfa városrészben,
a Kertvárosban, Páterdombon,
Zalabesenyõ városrészben, Gógánhegyen, Hatházán. Balaicz
Zoltán köszönetét fejezte ki a közgyûlésen esküt tett tagoknak, akik
szabadidejüket felhasználva dolgoznak a közösségért.
***
A Zalaegerszegi Polgárõr
Egyesület valamint a Polgárõrök
Zalaegerszeg
Biztonságáért
Egyesület kedvezményes irodabérletet kapott az önkormányzattól. A polgárõrség, a rendõrség
mellett sokat tesznek a város közbiztonságáért, a különbözõ rendezvények biztosításáért.
***
A közgyûlés egyetért azzal,
hogy a Batthyány utca–Kölcsey utca sarkán található 478 négyzetméter nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésû ingatlan nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával értékesítésre kerüljön. A
közgyûlés az ingatlan induló el-

adási árát nettó 15.669.291 forintban határozza meg.
***
Jubileumi ünnepségek. Az idei
évben emlékezünk Zalaegerszeg
rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 135. évfordulójára. A
méltó megünneplésre számos
programmal,
konferenciával,
könyvbemutatóval, 5
köztéri alkotással készül Zalaegerszeg.

125 éves a Zrínyi Miklós Gimnázium, 100 éve, 1920-ban alakult
meg a ZTE, 100 éve írták alá, a
Zala megyét is érintõ trianoni békedekrétumot, 85 évvel ezelõtt,
1935-ben rendezték meg elõször a
Göcseji Hetet, a zalaegerszegi
fesztiválok elõdjét. A Zalaegerszegi Városi Televízió az idén 35 éves,
a helyi Vállalkozók Klubja pedig
10. éves évfordulóját ünnepli.
***
A közgyûlés tárgyalt még a környezetvédelmi alap felhasználásáról, a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodásról, alapítvány
támogatásáról.

meg. A szûrõtartályok telepítése
az év elsõ negyedében várható,
ezt követõen felújítják és átalakítják a meglévõ épületet a keleti vízbázison. A 24 kútból ötöt (Zalaegerszegen hármat (Zalaszentivánon és Pethõhenyén egyetegyet) eltömítettek, és hat új kutat
(Zalaegerszegen kettõt, Zalaszentivánon négyet) fúrtak. Az
utóbbiak az új víztisztító kapacitásigényét biztosítják majd. A kivitelezés során 30 új közterületi tisztítót, valamint 14 kilométer új vízvezetéket építenek meg, a meglévõ 250 kilométeres hálózatot pedig átmossák. Zalaszentivánon az
új 100 köbméteres víztorony
üzembe helyezése zajlik jelenleg.
A tisztított víz a keleti vízbázisról
az új vezetékeken át jut el Pózvára,
Zalaszentivánra
és
Pethõhenyére. A teljes projekt a
mûszaki teljesítés alapján 62 százalékos készültségi fokon áll. A keleti vízbázis rekonstrukciója, valamint az északi vízbázis feltárásának tervezése már az unokáink
igényeit is szem elõtt tartja – szögezte le végül.
Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere azt fûzte hozzá,
hogy az önkormányzat az ellátás
biztonsága érdekében saját forrást
felhasználva évrõl évre végez felújításokat a városi ivóvízhálózaton, amelyre a 2020-as költségvetésben 140 millió forint áll rendelkezésre.
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

FEBRUÁR 12. 19 ÓRA

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS
Alapterület Szoba(m2)
szám

Cím

Egyéb helyiségek

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

FajlagosKomfortlakbér
fokozat
(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér
(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön
szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen

23.750

22.500

46.250

Átalszegett u. 23/B.
B. I/8.

50

1,5

közlekedõ, konyha.
összétkezõ, kamraszekrény,
komfortos
fürdõszoba-WC., erkély

475

A lakás megtekinthetõ: 2020. február 13-án 9.00 órától. A lakással kapcsolatban információ kérhetõ a
LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. FEBRUÁR 18. (KEDD)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.
(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)
A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt levonások összege.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot – az elõkészítõ munkacsoport javaslata alapján – a Közgyûlés Szociális, Lakás- és
Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2020.
március 5-én).
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

JazzSzerda 2019/2020: Budapest Bossanova Quartet koncertje
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
Valentin-napi ajándékkészítés
FEBRUÁR 14. 14 ÓRA
(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
FEBRUÁR 14. 20 ÓRA
„KULTÚR-ZSÚR” – KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
PROGRAMSOROZAT – ZegJam
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
FEBRUÁR 14. 18 ÓRA
Gyere és húzd be! – Valentin Night (Art mozi)
FEBRUÁR 15. 9 ÓRA
Ovis szombat (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
FEBRUÁR 15. 15 ÓRA
Andráshidai farsang (Andráshidai Mûvelõdési Ház)
FEBRUÁR 15. 10 ÓRA
TRIÓ Egerszeg Kupa – Épülettájfutó verseny
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
FEBRUÁR 15. 14–17 ÓRA
„MAJDNEM ELFELEJTETT ÉRTÉKEINK”
Kóstolóval egybekötött hájaskráfli-készítés
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
FEBRUÁR 15. 14–18 ÓRA
Farsangi Játszóház
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
FEBRUÁR 15. 18 ÓRA
„SZÍNHÁZI EST – Lopótök, avagy a Mari nem olyan – népi
komédia” (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
Wedding-show (Art mozi)
FEBRUÁR 16. 10–17 ÓRA
FEBRUÁR 16. 14–18 ÓRA
Farsangi nyitott mûhelygalériák napja (Gébárti Kézmûvesek
Háza)
FEBRUÁR 18. 18 ÓRA
EGYÜTT A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT – Hogyan éljetek túl
együtt a rezsiszámlák között? (Keresztury Dezsõ VMK)
FEBRUÁR 18–MÁRCIUS 7. 18 ÓRA Nyakas Krisztina kiállítása: Nemezmunkák
(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)
FEBRUÁR 19. 18 ÓRA
TRACCS – Sal Endre – Újságmúzeum (Mimosa Lounge)
Február 20. 14–18 óra
Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)
FEBRUÁR 21. 14 ÓRA
Maskarák és álarcok kézmûves-foglalkozás
(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)
FEBRUÁR 21. 21 ÓRA
Bagossy Brothers Company-koncert
(Keresztury Dezsõ VMK)
FEBRUÁR 22. 19 ÓRA
KLASSZIKUS BÉRLET: Kodály Vonósnégyes és Fülei Balázs
zongoramûvész (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
FEBRUÁR 25.
Farsangi felvonulás a belvárosban
FEBRUÁR 25–MÁRCIUS 27.
Vitrinkiállítás: Kalandjaink nemezországban…
(Gébárti Kézmûvesek Háza)
FEBRUÁR 26. 9.30 ÉS 10.45
MESEVARÁZS: Kipp-Kopp a hóban (Keresztury Dezsõ VMK)
FEBRUÁR 26. 18 ÓRA
Eltérõ megközelítések a magyar történetkutatásban: A
rendszerváltás 1989–1990 (Keresztury Dezsõ VMK)
FEBRUÁR 27. 19 ÓRA
Dumaszínház – Mogács Dániel önálló estje – Emberfej, avagy
a kicselezett mindennapok címmel (Keresztury Dezsõ VMK)
Nemzetek zenéi: Japán est (Keresztury Dezsõ VMK)
FEBRUÁR 28. 19 ÓRA
FEBRUÁR 29. 19 ÓRA
Farsangi operettgála – Ráadás elõadás (Art mozi)
FEBRUÁR 29. 21 ÓRA
ALVIN és a Mókusok-koncert (Keresztury Dezsõ VMK)

PÁLYÁZATI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

HIRDETMÉNY

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Cím

2020-ban érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Alap- Szobaterület szám
(m2)

Egyéb helyiségek

A lakással
kapcsolatos
Lakbér és
Fajlagos
Havi
külön
Komfortegyéb
lakbér
lakbér szolgáltatások
fokozat
költségek
(Ft/m2/hó) (Ft)
számított
összesen
költsége
2
(450 Ft/m )

Kinizsi u. 105.

Átalszegett u. 23/A

elõszoba, közlekedõ, konyha, fürdõszoba, WC.

A. I/12.

36

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.550

III/8.

A. II/20.

34

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.075

A lakás megtekinthetõ 2020. február 13-án 10.00 órától a helyszínen. A lakással kapcsolatban
információ kérhetõ a LÉSZ Kft-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

B. fsz. 6.

38

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

9.025

A szálláshely megtekinthetõ: 2020. február 13-án 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2020. FEBRUÁR 18. (KEDD)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2019. december 12-én). A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.:
92/502-139 vagy 92/502-140).
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

83

3,5

komfortos

811

67.313

37.350

104.663

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. FEBRUÁR 18. (KEDD)
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának
megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát,
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megtévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2020. március 5.).
A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke
azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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Kultúra

A TÛZZOMÁNC KÉMIÁJA ÉS BOSZORKÁNYSÁGA
NAGY SZILVIA FEKETE-FEHÉR SOROZATÁRÓL

 Az iparmûvészet szerint képzõmûvészet, a képzõmûvészet számára pedig sokszor inkább iparmûvészeti kategória. Szóval a
tûzzománc amolyan határterületet jelent az alkotómûvészetben.
Nagy Szilvia fekete-fehér faliképei pedig magának a mûfajnak a
határait is feszegetik kissé, hiszen a tûzzománcról leginkább valami színes dolog jut eszünkbe.
– pánczélPetra –
Az alkotóval (aki az Ady-iskola
rajztanáraként is ismert, de mint az
majd kiderül, most direkt nem ebben a minõségében kérdeztük) a
tûzzománcok kémiájáról és boszorkányságáról beszélgettünk. Az
apropót az adta, hogy a nemrégiben nyílt Zalaegerszegi Szalon
csoportos kiállításon, a fekete-fehér képsorozatának újabb elemei
láthatók.
– A tûzzománc kapcsán általában valami kisebb méretû, színes, élénk tárgyra asszociálunk.
Honnan jött a fekete-fehér inspiráció?
– Úgy, hogy van egy erõs grafikai énem, és ezt szerettem volna a
tûzzománcba átültetni valamilyen
módon. Zománcozni Morvay Lászlónál tanultam még fõiskolás koromban a pécsi tanárképzõn. Õ tanította meg a fehér alapú technikát. Ezt a módszert hoztam össze
a grafikával. Vagyis a vörösréz
vagy vaslemezre festek egy fehér
alapot, ami kiégetésre kerül, s ezzel dolgozom utána tovább. Lehet

a felületet karcolni, továbbfesteni,
vagy nagyon kemény grafitceruzával motívumokat, figurákat rajzolni
rá, és ezt égetni ki újra.
– A ceruzarajz ilyen jól bírja a
hõhatást?
– Igen, a grafitszemcsék szépen beleolvadnak a zománcfesték
rétegei közé. De nem szabad túlmelegednie, mert akkor eltûnik a
rajz. Az ideális az, ha 800–850
Celsius-fokon égetek. Persze több
festékréteget használok, amiket az
egyes égetési fázisok után visszacsiszolok, így arra is figyelni kell,
hogy az alsóbb rétegek ne sérüljenek. Rém izgalmas ez az egész!
Az ugyanis egy dolog, hogy mit
képzelek el fejben, mit rajzolok le
vázlatként egy papírra, de hát menet közben is alakul a dolog. Sok
tapasztalat kell hozzá, hogy az ember irányítani tudja a véletleneket.
– ...és ha mégis valami hiba
történik?
– Akkor újra kezdem, javítom.
Érdekes ez, mert van olyan, hogy
épp az elrontottnak vélt dolog ad
valami új ötletet. A kudarc sokszor
utat jelez, és inkább továbblendít.

– Kicsit olyan, mintha a kémia
és a boszorkányság egyszerre
lenne jelen az alkotási folyamatban. Ráadásul még ott van a kemence is…
– Tényleg benne van mind a
kettõ. Érteni kell az anyag viselkedését, és hogy a színek miképp
reagálnak a hõre, mégis rengeteg
véletlenszerûség van a munkában. De pont ettõl érdekes az
egész. Szeretek kísérletezni; van,
hogy több grafikai ötletbõl, sok-sok
réteg festékbõl alakul ki egy kép.
– A fekete és a fehér szín
mekkora teret enged a kísérletezésnek vagy a változatosságnak? Nem határolja be nagyon a
lehetõségeket?
– Szerintem nagyon sokféle
dolgot ki lehet hozni belõle! A fekete színt eleve sokszor rá kell festeni a felületre, hogy szép egyenletes és fényes legyen. A fehér ad az
egésznek egy kontrasztot, a grafika pedig lágyít egy kicsit mindezen. A feketére ezenkívül lehet
zománcdarabkákat szórni, illetve
egy áttetszõ fehér festék segítségével különféle szürkés tónusokat
is lehet adni a képnek. Rétegtõl és
vastagságtól függ, hogy ezek
mennyire látszódnak majd világosabbnak, vagy szürkébbnek. Mostanában azon gondolkodom, hogy
mi van akkor, ha a fehéret elhagyom, és csak a feketével dolgo-

zom úgy, hogy azt csiszolom fel
többször. Az így elõkerülõ szürke
rétegekre megint csak lehet grafittal rajzolni… Nagyon bele lehet
merülni ebbe a munkafolyamatba.
Az ember néha elfelejt levegõt
venni. Talán az is a boszorkánysághoz tartozik, hogy hihetetlenül
varázslatos és titokzatos az olvadt
üveg világa! Tisztelni kell ezt az õsi
anyagot.
– Ha már szó volt a fényes és
sima felületekrõl: a kiállításmegnyitón mázas kerámiának titulálták az alkotásaidat. Ilyen könnyû
ezt „benézni” még egy szakavatott szemnek is?
– Alapvetõen igen, mert ez a
fajta tûzzománc négyzetekbõl épül
fel, csillogó és fényes: kissé csempeszerûnek hat. Ráadásul itt a keret is egybeolvad az egész mûvel,
hiszen az is fekete. Szinte láthatatlan. Emiatt tényleg kerámialapra is
lehet asszociálni.
– Egy olyan tradicionális díszítõtechnikáról beszélünk, amibõl – mint az látható – nagyon
sokféle dolgot ki lehet hozni. Mi
lehet a tûzzománc jövõje, vagy
inkább jelene a 21. században?
– Ez valóban érdekes kérdés,
mert sokáig az ötvösség díszítõeleme volt, és fõleg szakrális célokat szolgált, hiszen számos, valláshoz kötõdõ tárgy készült belõle.
A szecesszió hozott egy áttörést,

– Dehogyisnem! Ezzel szerintem a többi mûvésztanár is hasonlóan van. Állandó küzdelem és
harc ez, fõleg az idõvel. Az iskola
mellett kevés a lehetõség az elmélyült alkotásra. Inkább csak a tanítási szünetekben van rá mód. Ez
nem jelenti azt, hogy nem szeretek
tanítani, hiszen öröm foglalkozni a
gyerekekkel, felfedezni a tehetségeket, nyomon követni pályájukat.
De tény, hogy az ember nem mindig csak tanárként szeretne megnyilvánulni. A helyzet nálam még
annyival bonyolultabb, hogy a tûzzománc alkotásokat nehezebb a
kiállítóhelyeken bemutatni, hiszen
kisebb méretük miatt nem töltik ki
úgy a teret, mint a szobrok vagy a
festmények. És kevésbé van bent
a köztudatban is. Lehetõségek
azért vannak: készítettem már egy
kápolna szentségtartó szekrényébe képet, és a zalaegerszegi zenélõ óra tûzzománc számlapjait is
én terveztem és készítettem el az
elõzetes gyerekrajzok alapján.
Szóval a tanításon kívül van egy
másik hivatásom is, amikor alkotó
lény vagyok. Olykor ezt is jó megmutatni!

nagy meghatározó figura ténykedett a városban: Pehm József apátplébános és Czobor Mátyás polgármester. Utóbbi szeretett volna afféle
társadalmi rétegeken túlmutató közösségi életet létrehozni, de ez kevéssé sikerült. Pehm József pedig –
bár szerepe sokszor ellentmondásos – mégis nagyban hozzájárult a
város fejlõdéséhez. Rengeteg karitatív és kulturális egyesületet mûködtetett, építkezéseket kezdeményezett, és a Notre Dame zárda felépítésével õ alapozta meg a középfokú leánynevelést is a városban.
De, a munkásság is ebben az idõben jelent meg új és szerevezett
csoportként. Pehm elhivatott volt,
óriási küldetéstudattal rendelkezett
és ez érzõdött a helyi közösségi
életen is – fogalmazott Kiss Gábor.
A második világháború után aztán újabb és drasztikus változás
történt. A polgári elemek, illetve az
izraelita lakosság szinte teljesen eltûnt, de a kialakuló új rendszer ki-

szorította a keresztény, úri réteget is.
Egy rövid koalíciós idõszakot követõen, az egypártrendszer létrejöttével, illetve az intenzív iparosítással,
az egész lakosság átformálódott. A
közösségi életet a párt, továbbá a
gyárakban, üzemekben és a katonaságnál mûködõ szervezetek formálták. De a lakosságszám ugrásszerû megemelkedése miatt, az
újonnan létrejövõ városrészek társadalmi élete is sajátos utat járt be.
Ráadásul az ötvenes évek végétõl
kezdték el a környezõ kisebb településeket is a városhoz csatolni. A
rendszerváltozás után aztán ezekben a peremkerületekben különösen felértékelõdött a helyi identitás
szerepe, és számos hagyományõrzõ egyesület jött létre, különféle
programokkal, ünnepekkel.
Kiss Gábor elmondta: a tanulmány elsõ körben az interneten lesz
hozzáférhetõ, de reméli, hogy késõbb esetleg kötet formájában is
megjelenhet.

RÉGÉSZETBÕL ELSÕ

helyen és Nagykanizsán is tartott
elõadást, de a megyeszékhelyi
TIT-ben is volt prezentációja. Ezeken a rendezvényeken szintén
Salla került fókuszba. A témához
dr. Redõ Ferenc régész, Zalalövõ
római korának egyik jeles kutatója
is ajánlott neki szakirodalmakat.
A diák azt mondja, nagyon szeret olvasni, fõleg régészeti könyveket, de szívesen néz történelmi témájú filmeket is. Úgy érzi, hogy
mindig van új felfedeznivaló, még
Zalalövõ esetében is. Mert bár sok
ásatás zajlott a településen, még
korántsem került elõ minden lelet.
A fiatalember ezenkívül úgy látja,
hogy a lövõi múzeum és romkert
meglehetõsen elhanyagolt állapotban van, ezért is készített az elõadása részeként egy projekttervet
arról, hogy õ hogyan fejlesztené,
modernizálná az intézményt (régészeti park, rekonstruált épületek
és modern kõtár is szerepelt a tervekben).
Bedõ István idén érettségizik,
ami után természetesen régészet
szakra szeretne jelentkezni. De áll
még elõtte egy kihívás: most épp a
Rákóczi-szabadságharcból készül
fel, mert benevezett egy megyei
versenyre.

KÖZÖSSÉGI ÉLET, KISVÁROSI ÉRTELMISÉG
TÁRSADALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNY KÉSZÜLT

(Folytatás az 1. oldalról.)
A peremkerületek másik része
(például Páterdomb, Landorhegy,
Kertváros) pedig újabb kori képzõdmény: az iparfejlesztés, népességszám-növekedés következtében
alakultak ki, így az itteni társadalmi
élet egy sajátos utat járt be. A közösségi lét alapjait ezekben a vá-

ûzéssel és érdekvédelemmel foglalkoztak, hanem vallási és kulturális közösségként is mûködtek. Például temetõkápolnákat építettek és
gondoztak (olai, kálvária), de az oktatást/képzést és a segélyezéseket
is feladatuknak tekintették. A fejlõdés szempontjából nagy ugrás volt,
mikor a település a 18. században

Kiss Gábor

rosrészekben az óvodák, iskolák,
majd késõbb az itt felépülõ mûvelõdési házak, vagy más kulturális terek határozták meg.
Ami a belvárost, vagyis a régi
Egerszeget illeti, megtudtuk: a korabeli mezõváros fejlõdését, és így
közösségi életét is alapvetõen
meghatározta az a tény, hogy a település egyházi, püspöki birtok volt
és egységes irányítás alatt állt.
– A földesúr érdekelt volt a polgárosodásban, hiszen bevétele
származott a boltok, kocsmák, mészárszékek mûködésébõl. Így az
iparos- és kereskedõréteg már korán meghatározó szerephez jutott a
városban, sõt a püspök támogatta
az izraeliták betelepedését is.
A konkrét közösségekkel kapcsolatban Kiss Gábor elmondta: a
török utáni idõkben az elsõ nagyobb közösségi formák a különféle céhek voltak. Õk nemcsak ipar-

megyeszékhely lett, és felépült a
vármegyeháza. A vármegyei hivatalnokok egyre inkább életvitelszerûen tartózkodtak itt.
– Nõtt az igény arra, hogy olyan
közösségi helyek jöjjenek létre,
ahol összeülhet ez a társaság. Így
az 1840-es években megalakult az
elsõ kaszinó. Azt tudjuk, hogy a kiegyezést követõen a kaszinó a
Zöldfa (késõbbi Korona) Szállóban
mûködött. Eleinte az úri és polgári
rétegek közösen jártak ide, ám késõbb már külön összejöveteleket
tartottak. Sõt, miután felépült az
Arany Bárány Szálló, a kaszinó át
is költözött. A polgári, szabad értelmiségi körök pedig a Kummer kávéházban tanyáztak.
Az összes szervezõdést persze
lehetetlen lenne megemlíteni, de
annyi elmondható, hogy a 19. században, valamint a 20. század fordulóján már bõven voltak szakmák

Nagy Szilvia

ami után „profanizálódott” a dolog,
és lakásdíszek, hétköznapi embereknek szánt ékszerek, dekorációk, használati tárgyak is készültek már tûzzománcból. Sõt, ha belegondolunk, a fazekakat, lábosokat is zománc borítja. Ilyen elõzmények után már az is áttörés volt,
hogy a tûzzománc, mint falra
akasztható kép megjelent az
1960-as, '70-es években, és egyre
inkább a képzõmûvészek is elkezdtek dolgozni vele. Persze
még mindig kevesen vagyunk.
Nincs ez annyira a fõsodorban. A
jövõt számomra talán az jelenti,
hogy tovább kísérletezem. A
gébárti alkotótelepen például készítettem 4x3, zománccal bevont
kockát. Szeretnék ezután többször
ilyen módon kilépni a térbe. De lehet különféle használati tárgyakba
zománcot építeni, vagy klasszikus
mûvek egyes részleteit újraalkotni
a tûzzománc segítségével.
– Mint az Ady-iskola tanárát,
sokan „Szilvi néniként” ismernek, amivel persze önmagában
nincs gond. De nem sajnálod néha, hogy a mûvész éned kicsit
háttérbe szorul?

szerinti csoportosulások, valamint
közéleti, karitatív, sport- és kulturális szervezetek is a városban.
– A kiegyezéstõl az elsõ világháborúig nem is annyira az
egyházközeli, hanem inkább a polgári, karitatív egyletek domináltak.
Egyes
személyiségeknek
–
Udvardy Ignác, Kovács Károly, Borbély György, Keresztury József –
pedig fontos szerepe volt a társadalmi élet szervezésében. Olyan
integratív, impulzív – az úgynevezett szabad értelmiség kategóriájába sorolható – kisvárosi mûvelt pol-

gárok voltak õk, akik fel tudták pörgetni a város életét – tette hozzá a
tanulmány szerzõje.
A két világháború között aztán
némileg átalakult a helyzet. Az önmûvelõdésben és a közösségi életben is egyre nagyobb irányító szerepe lett a kormányzati politikának,
amit a korszak ideológiája határozott meg. Nõtt az irányított közösségi formák szerepe, erõteljesebbé
vált az egyház befolyása is, a századelõ öntevékeny, szabad polgári
közösségeihez képest.
– A két világháború között két

ORSZÁGOS VERSENYT NYERT A ZALAEGERSZEGI DIÁK

 Elsõ helyezést ért el a Pázmány Bölcs-Ész tanulmányi versenyen Bedõ István, a Kölcsey Ferenc Gimnázium 12. osztályos tanulója.
– pet –
A vetélkedõ – melyet elsõ alkalommal rendezett meg a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi
Kara – kifejezetten régészeti témákra koncentrált. A zalaegerszegi diák sikere azért is érdekes,
mert ez nem egy iskolák közötti,
amolyan hagyományos történelmi
verseny volt, hanem egyénileg pályázhattak rá 9–12. évfolyamos
diákok.
Bedõ István lapunknak elárulta:
a történelem és különösen a régészet már kisgyerek kora óta érdekli. Sokszor jár elõadásokra, kiállításokra. Nemcsak Zala megyében, hanem azon túl is keresi az
érdeklõdési körének megfelelõ

programokat. Szülei is támogatják
ebben. Különösen a római kor,
azon belül is az egykori Salla,
vagyis Zalalövõ római kori múltja
foglalkoztatja.
A Pázmány-egyetem által meghirdetett versenyre az interneten
akadt rá. Az elsõ két forduló online
zajlott, a tesztek kitöltéséhez otthoni kutatómunkát kellett végezni.
Ezek sikeres teljesítése után került
a diák – a Dunántúlról egyedüliként – a döntõbe, melyre január
31-én, Budapesten került sor. Itt
egy háromnegyed órás teszt, és
két szóbeli forduló is várt a versenyzõkre. Bedõ István elõadásában is Zalalövõ római kori örökségével, illetve a múzeum és a romkert fejlesztési lehetõségeivel foglalkozott. Végül a zsûri õt válasz-

Bedõ István

totta a tanulmányi verseny gyõztesének.
Mint mesélte, korábban is vett
már részt történelmi vetélkedõkön,
sõt egy diákkonferencia keretében
az Ady-iskolában, valamint Keszt-
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Krónika

 Az egészségügyi alapellátás
hatékonyságát javítandó indult a
„Fókuszban az egészség” elõadás-sorozat, mely programjaival
több generációt is megcéloz.
Legutóbb a demenciáról beszélt
Gaál Boglárka családterapeuta.

FÓKUSZBAN A DEMENCIA ZENEI SOKSZÍNÛSÉG
NINCS REÁLIS ÉNKÉPÜK

– b. k. –
Az átlagéletkor növekedésével
együtt, egyre nagyobb mértékben
megjelenõ betegségrõl van szó. Jelenleg Magyarországon 250 ezer
embert és családtagjaikat érint. Az
agysejtek károsodásával, memóriavesztéssel, viselkedés- és személyiségváltozással járó kórkép pontos
okát nem ismerik. Egyelõre hatékony gyógymódja sincs, mindössze
lassítható az állapotromlás. Mit tehetnek akkor a betegek és a család?
Errõl beszélt a szakember.
– Komoly feladat ezzel a problémával együtt élni. A párkapcsolatok
egyensúlya felborul, ha egyikük
demens lesz. Megváltozik a szülõ-

gyermek viszony is, a gyermek kerül szülõ státuszba, és ezzel igen
nehéz szembenézni – mondta többek között Gaál Boglárka.
– Jellemzõ a betegek részérõl,
hogy kezdetben elbagatellizálják a
betegséget, és egyre inkább nem
lesz reális az énképük. A család is
sokszor halogat, hárít. Ez baj, mert
így késõbb kerül a beteg orvoshoz.
Sokan szégyenlik ezt a helyzetet,
pedig errõl senki nem tehet. A biztonságot sokan csak otthonban való elhelyezéssel tudják megoldani,
ez pedig folyamatos bûntudatot
okozhat. Nyugat-Európában inkább
a házigondozás jellemzõ. Új kezde-

ményezés
Hollandiában
egy
demens város létrehozása, ahol a
betegek otthonosan élhetnek, állandó felügyelet mellett – jegyezte meg
az elõadó. – Fontos tudni, hogy míg
számos agyi funkció romlik vagy elveszik, az érzelmek megmaradnak.
Tehát fáj a betegnek, ha türelmetlenek vele, ha nem kedvesen szólnak
hozzá, és ez az arcukra is van írva.
Az állapotromlás lassításáról is
beszélt Gaál Boglárka. Többször is
hangsúlyozta a társas kapcsolatok
fontosságát e téren.
– A magány mindenkinek nehéz.
Sok idõs ember mégis egyedül, elszigetelten él. Pedig a szociális kör- nyezet hatással van a betegségre.
A társas kapcsolatok, a nyitottabb
világ kedvezõ. Nyugodtan engedjék
a gyerekeket a demens beteg közelébe, jó hatással lesznek rá. A család összefogására szükség van
ilyen helyzetekben. Szintén jótékony a kreativitás, az alkotás, és
vekrõl. A tanulókkal országos ver- bármilyen tevékenység, elfoglaltsenyen is szerepeltek már szép ság, ami örömöt okoz a betegnek.
eredménnyel.
Az újdonságok között van az állatok
Egész más temperamentumú által asszisztált terápia. A szakrenGyenes Imre tevékenysége, aki a deléseken csak a betegekkel való
helytörténetben jártas. 15 ezer foglalkozásra van idõ, így a családkönyv tartozik ehhez a részleghez, tagok számos kérdésre nem kapde ismerni, kutatni kell a korabeli nak választ. Nincs is nagy szakiroújságokat, képeslapokat, hogy se- dalma a témának, bár már egyre
gítséget tudjon nyújtani a hozzá több információhoz hozzá lehet jutfordulókhoz. Aktív munkakapcso- ni. Jók az önsegítõ csoportok, amelatot ápol a levéltárral. A másik ér- lyek a családtagoknak sokat adhatdekes feladatköre, hogy társszer- nak. Meg kell tanulni „demensül”,
kesztõje a könyvtár által kiadott azaz abba a szituációba kapaszDeák Kert címû irodalmi újságnak. kodni, amiben a beteg éppen van.
A könyvtári beszélgetések feb- Akkor is, ha az már 30 éve történt.
ruárban folytatódnak.
Nem szembesíteni kell a beteget a
tényekkel, hanem belemenni az általa élt valóságba. Ez nem könnyû,
de így legalább érzelmi sérülést
nem okozunk.

BESZÉLGETÕS ÚJ PROGRAM

 A régi beszélgetõs együttlétek hangulatát, lehetõségét
megidézendõ új program indult
az Apáczai-könyvtárban. Havi
rendszerességgel három meghívott vendég mesélhet olvasással, irodalommal kapcsolatos dolgairól. Elsõként három
különbözõ területen dolgozó
könyvtárost kértek fel erre.
– b. k. –

A köztudatban élõ „de jó neked, csak ülsz és olvasol egész
nap” elképzelés helyett a valós
feladatkörrõl, munkájukkal kapcsolatos érdekességekrõl, sikerekrõl mesélt Ódor-Horváth Adrienn (József Attila Könyvtár),
Csaplár-Nagy Franciska (Gábriel
József Könyvtár) és Gyenes Imre
(Deák-könyvtár). A beszélgetés
moderátora, kellemes légkörének
megalapozója pedig Kocsis Tamás volt, a házigazda intézmény
részérõl.
Többek között elmondták, a
könyvtár ma már közösségi tér is,
tehát a könyvkölcsönöztetés csak
egy része a feladatoknak. A könyvekkel kapcsolatban mindenkinek
megvan a maga érdeklõdési köre,

ízlése, de nem diszkriminálhatnak,
ismerniük kell az ettõl eltérõ irodalmat is. Minden korosztály esetében ismerniük kell a trendeket,
hogy tudjanak ajánlani. Adriennek,
aki olvasószolgálatos poszton dolgozik, külön instagram oldala is
van részletes könyvismertetõkkel.
Franciska, mivel nyilvános, de iskolában mûködõ könyvtárban dolgozik, speciális, fõként a diákokat
érintõ feladatokat is vállal, nekik
szóló programokat szervez. Mindezek következtében a gyerekek
részérõl nõtt a könyvtár látogatottsága. Neki kiemelten topon kell
lennie a fiatalokat érdeklõ köny-

SAJÁT ÚTON, DOROMBOLVA
A HANGSZER AZ EMBERBEN VAN
Író-olvasó találkozóra került sor
a közelmúltban az Apáczaikönyvtárban. A Munkácsy-iskola diákjai Kelemen Andorral találkoztak, aki „Tûzdorombkulcs önmagadhoz” címû könyvérõl és ennek kapcsán a legõsibb hangszerrõl, a dorombról
beszélt.
b.k.
A magát „dorombfilozófusnak”
tituláló író, saját útkeresését és
ennek kapcsán kialakított életvezetési tanácsait osztotta meg a
könyvben is, és a nevezett találkozón is. Lapunk kérdésére válaszolva elmondta, bár minden korosztály számára szólnak a gondolatai,
melyek akkor fogalmazódtak meg
benne, amikor a dorombon játszva
elmélyült állapotba került, mégis
inkább úgy tûnik, hogy a fiatalok
számára lett motivációs könyv. Az
élet útjain, elágazásainál, netán labirintusában nyújthat segítséget. A
tavaly napvilágot látott kiadványnak tervezi a folytatását is, mely
regénybe ágyazottan igyekszik
majd filozófiai tartalmakat továbbítani. Példaképei, ihletõi között van
Diószegi Vilmos néprajzkutató és
Wass Albert, akinek hagyatékából
ajándék révén maga is részesült.

S hogy a doromb hogyan lehet
kulcs önmagunkhoz? Leginkább
úgy, hogy ez az író érdeklõdési körét fedi le, mellyel kiteljesedést tud
megélni. Arra biztatta a fiatalokat
is, hogy merjenek azzal foglalkozni, ami igazán örömöt okoz számukra, s ezzel egyre közelebb kerülhetnek ahhoz az emberhez,
akik õk valójában. Így találhatnak
valódi boldogságot adó életcélt is.
A valódi arculat nemcsak a pályaválasztás és hobbi területén javasolt, hanem a párkeresés során is.
Csak – ha önmagunkat adjuk, akkor találhatunk igazi társunkra.
Mert a smink, a felszín és a látszat

csal. S hamar kiábránduláshoz vezet. Az eredetiség azonban feltûnik, ahogy a céltudatosság is.
Ezen elvek mellett haladásra
biztatta az író a középiskolás diákokat. Majd rövid zenei blokkal
zárta a programot, amikor is megszólaltatta a dorombot. Hozzátette: valójában ez az egyszerû
hangszer, nem is hangszer, „csupán” azt a rezgést továbbítja, melyet az emberi hangképzõ szervek
produkálnak. A hangszer tehát az
emberben van. Az egész világon
terjedõben lévõ doromb egyik híres készítõje is magyar, a kecskeméti Szilágyi Zoltán.

NÉMETH FERENC JAZZ TRIO A VMK-BAN

 Március 14-én a Keresztury
VMK-ban koncertezik Németh
Ferenc és Jazz Triója. A húsz
éve New-York-ban élõ, világszerte elismert és sokoldalú zenész folyamatosan feszegeti a
jazzdobolás és komponálás határait.
Olyan zenekarokkal mûködött
együtt, mint a Lionel Loueke Trio,
Kenny Werner Coalition, Billy
Childs Trio, ezenkívül a jazzvilág
legjobbjaival zenélt, mint például
Herbie Hancock, Wayne Shorter,
Dave Samuels, Joshua Redman,
John Patitucci, Mark Turner és
Russel Ferrante; csak a legismertebbeket említve az impozáns
névsorból.
Legújabb zenei projektje hoszszú kísérletezõ munka eredménye, melyben klasszikus jazzstandardeket és régi magyar dallamokat egyaránt megszólaltat, új
köntösbe bújtatva, jazzes, RnB-s,
hiphop-os elemekkel gazdagítva
az eredeti lüktetést. A magyar népdalok inspirációjára épülõ szerzeményeit nagy büszkeséggel játszsza a világ minden táján. A másik
érdekessége ennek a zenének, a

sokféle ritmus. Bejárva több mint
ötven országot, Ferenc nagyon
sok kultúrát, zenét ismert meg.
Nem véletlen, hogy a szerzeményeiben a brazil szambától kezdve
az afrikai 6/8-os lüktetésen át, az
indiai páratlan ritmusokig, szinte
majdnem minden fellelhetõ.
Mondhatjuk, hogy a Németh
Ferenc Jazz Trió koncertje egy
igazi földkörüli útra invitálja, és
közben páratlan élményekkel gazdagítja a közönséget.

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti,
erkélyes, felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.
Ár: 17,4 M Ft. Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon.

SZERETNÉL NÉMETÜL BESZÉLNI vagy német nyelvterületen
dolgozni, de nem mersz megszólalni?
Én megtanítalak beszélni. Ha iskolába jársz és szükséged van segítségre
a német tanulásban, akkor is hívj bátran. Érd.: +36-30/303-9381,
homeofficeungarn@gmail.com, Zalaegerszeg.
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BEDI BENCE NEM ADJA FEL

ERÕSÖDÖTT AZ EGERSZEGI KK

 A télben megkezdõdött a tavaszi idény a magyar labdarúgás elsõ osztályában. A ZTE FC csapata négy ellenlábasa ellen –
DVTK, Paks, Kisvárda és a Honvéd – mindössze egy pontot szerzett, így továbbra is kiesõ helyen áll. A folytatásban mindenképpen huszáros teljesítményre lesz szûkség, hogy a zalai csapat
megõrizze NB I-es tagságát. Bedi Bence, a csapat saját nevelésû
játékosa, aki a meccsek döntõ többségén a csapatkapitányi
posztot is betöltötte, a gyenge kezdés ellenére optimista.

 Elõrehozott mérkõzéssel már megkezdte a tavaszi idényt az
Egerszegi KK NB II-es nõi kézilabdacsapata. A zalaiak becsülettel
küzdöttek, a második helyen álló Mosonmagyaróvári KK U–22-es
csapatától mindössze két góllal kaptak ki hazai pályán (27-29). A
lányok játéka biztató volt, ezért is remél szebb tavaszt Csatáné
Balogh Beatrix, egykori kiváló válogatott játékos, jelenlegi játékos-edzõ. Bíznak benne, hogy elmozdulnak a 11. helyrõl, és bent
maradnak az NB II-ben.

BÍZNAK A BENTMARADÁSBAN

A BENTMARADÁSHOZ BRAVÚROK KELLENEK

– Milyen manapság a hangulat a ZTE öltözõjében?
– Nem a legrózsásabb – fogalmazott tömören Bedi Bence. –
Nem ezt terveztük, hogy a három
riválistól a lehetséges kilencbõl
mindössze egy pontot szerzünk.
– Miben látjátok a gyenge
kezdés okait?

– A három találkozóból a DVTK
ellen játszottunk talán a legrosszabbul. Már az elsõ tíz percben három nagy helyzete volt az
ellenfélnek. Ellenük játékban is elmaradtunk az õszi szintünktõl. A
Paks ellen sokat javultunk, több
helyzetet alakítottunk ki, mint ellenfelünk. A lehetõségeinket viszont

rendre elhibáztuk. Könnyen nyerhettünk volna, elkerülhetõ gólokat
kaptunk. A Kisvárda ellen már ismét hullámzóbb teljesítményt nyújtottunk, a Honvéd ellen sem játszottunk alárendelt szerepet, de a
gólokat nem mi lõttük. Azon kell
lennünk, hogy az elkerülhetõ gólok
számát minimálisra csökkentsük, a
helyzetkihasználásban pedig alaposan fel kell javulnunk.
– Papíron három könnyû ellenfél után jönnek a nehezebbek. Bravúrok kellenek a bentmaradáshoz. Képesnek tartod
erre a csapatot?
– Az eddigi találkozók során bizonyítottuk, jobb csapatok ellen is

KÖZGYÛLÉS A ZALASZÁM ZAC-NÁL
ISMÉT KÁMÁN VILMOS AZ ELNÖK
 Nemrég tartotta tisztújítássall egybekötött éves beszámoló
közgyûlését a Zalaszám ZAC atlétikai klub. Szakály István ügyvezetõ köszöntötte a megjelent sportolókat, vezetõket edzõket és a
szponzorok képviselõt, majd Kámán Vilmos elnök számolt be a
klub elmúlt évi munkájáról. Kiemelte, hogy minden korosztályba
tudtak válogatott sportolót dani. A klub hazai és nemzetközi porondon is letette névjegyét. A jövõben is fontos feladatnak tekintik az utánpótlás nevelését, bázisának szélesítését.
Dr. Szász Péter, a klub társelnöke is gratulált a sportolók eredményeihez. Hangsúlyozta, hogy
nem véletlenül állnak névadó
szponzorként már hosszú idõ óta
az atlétikai klub mögött.
Vadvári Tibor alpolgármester
az önkormányzat további támoga-

tásáról biztosította a Zalaszám
ZAC-ot. Az atléták támogatása
idén is az elmúlt év szintjén marad.
Barta András, a felügyelõbizottság elnöke a klub gazdálkodását
jónak tartotta, amelyet a közgyûlés
elfogadott. A tisztújítás során is-

mét Kámán Vilmos lett az elnök,
társelnöknek dr. Szász Pétert választották. A két alelnök Makovecz
Tamás és Szilasi Gábor lett. Elnökségi tagnak Kauzli Józsefnét,
Mátai Ferencet, Kovács Györgyöt
és Szakály Istvánt választották. A
felügyelõbizottság elnöke Barta
András maradt.
A közgyûlésen díjazták az elmúlt év legjobbjait is. A férfiaknál
nem történt meglepetés, Szûcs
Valdó lett a legjobb. A klub legjobb
nõi sportolójának Nagy Pálma bizonyult. Mellettük az elmúlt évben
több jól szerepelt sportoló vehetett
át jutalmat.

– így Puskás Akadémia, Videoton
–, hogy van esélyünk a pontszerzésre. A folytatásban az Újpest, a
Videoton ellen is megvan az esélyünk, hogy gyarapítsuk pontjaink
számát.
– A ZTE mérkõzéseit elnézve
úgy tûnik, a koncentráció hiánya a legnagyobb gond...
– A már említett tényezõk mellett egyéni hibák okozzák rendszerint a vesztünket. Ezek számát
alaposan le kell csökkentenünk az
eredményes szereplés érdekében.
– Mentálisan hogy áll a ZTE, a
folytatásban a csapatra nehezedõ terhet elbírjátok?
– Úgy érzem, aki pályára lép,
átérzi minden mérkõzés fontosságát, és odateszi magát. Nagyon
bízom benne, hogy sikerül kiharcolnunk a bentmaradást. A céljaink eléréséhez viszont már bravúrok kellenek.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–
Atomerõmû SE Paks 111-85
(34-20, 25-17, 23-24, 29-24).
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.
Zalaegerszeg.
Bp. Honvéd–ZTE FC 2-0 (1-0)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Budapest.
ZTK FMVas–Répcelaki SE 8:0
(3728-3576)
Szuperligás férfimérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE ZÁÉV TK–Ferencvárosi TC
7:1 (3411-3288)
Szuperligás nõi mérkõzés. Zalaegerszeg.

KÉSZÜL A TAVASZRA A ZTE NÕI FOCICSAPATA

 Az NB II-es nõi labdarúgó-bajnokság a 2019–2020-as idényre új
csapatokkal bõvült. A bajnoki idény megkezdése elõtt a ZTE FCnél úgy gondolták, hogy a szezon végén ott lehetnek a dobogón.
Nem így történt, a „félidõben” 17 ponttal a 6. helyen tanyáznak, a
harmadik helyezettõl hét ponttal lemaradva.
– A Nyugati csoportba érkezõ új
csapatok játékerejét érthetõ módon
az idénykezdés elõtt még nem ismertük – hangoztatta Pergel Andrea edzõ. – Talán ennek is tudható
be, hogy többet terveztünk a magunk számára. Menet közben kellett rájönnünk, hogy hol a helyünk.
– Hogyan értékeli bajnoki szereplésüket?
– Az õszi idény során a Soroksár ellen elvesztett találkozót sajnálom nagyon. A pozitív meglepe-

tést a harmadik helyezett Airnergy
legyõzésével okoztuk. A mezõnybõl kiemelkedik az MLE R-BUS és
a Videoton csapata. Mindkét
együttes nagyon jó körülmények
között dolgozhat. Nálunk legtöbbször a vidéki mérkõzések okoztak
gondot. Az ottani vereségekbe belejátszott a hosszú utazás, és az is,
hogy akadtak olyan játékosok, akik
munkából érkezve felpattantak a
buszra, úgy játszották le a mérkõzést. Az õszi idény utáni hatodik

MÁNYOKI ATTILA
A

3. LEGNÉPSZERÛBB NYÍLT VÍZI ÚSZÓ

 Remek éve volt a tavalyi Mányoki Attilának, az egerszegi hosszútávúszó teljesítette az Oceans' Sevent méghozzá világcsúccsal, 12 óra 11
perc 20 másodperccel.
Ezek után nem csoda, hogy a Világ Nyílt Vízi Úszók Szövetsége jelölte
azon sportolók közé, akire lehet szavazni, ki volt az elmúlt év legjobbja.
Mányoki Attilának 13 vetélytárssal kellett megküzdenie. Az egerszegi sportoló a harmadik helyen végzett a szavazás során. A népszerû sportoló
Facebook-posztjában köszönte meg a rá szavazók voksait.
A legtöbb szavazatot a brazil Adherbal Treidlen de Oliveira kapta.

helyünket összességében reálisnak tartom.
– Jött a szünet, aztán a felkészülés, amelynek közepén járnak. Hol tartanak?
– Január 27-én kezdtük el a
munkát. A lányok szorgalmasan járnak edzésekre. A mûfüves pályák
eléggé foglaltak a különbözõ tornák
miatt. A megyei csapatok is ezen
játszanak. Edzõmérkõzésekre nem
nagyon gondolhatunk. Eddig a Viktória U–19-es csapatával játszottunk. Ez sem mondható színtiszta
gyakorlómérkõzésnek, mert két vegyes csapat játszott egymás ellen.
– Változott a játékoskeret a
szünetben?
– Távozónk nem volt. Leigazoltuk Szekszárdról Lelovics Rékát,
aki Egerszegen tanul, így tudja erõsíteni a ZTE-t. Szinte biztosra vehetõ, hogy visszatér egy régi játékosunk, Ferenczi Melinda.
– Már ismerik az ellenfeleket,
mit terveznek a tavaszi idényre?
– Szeretnénk kicsit feljebb kapaszkodni a tabellán. Úgy vélem, a
negyedik hely még elérhetõ lenne
egy jó tavaszi szerepléssel. Remélem, az edzések látogatottsága sem
csökken a folytatásban, s akkor elõreléphetünk. Akkor sem leszek elégedetlen, ha a jelenlegi pozíciónkat
tartjuk meg, mert ez a realitás, a többi a bravúr kategóriájába tartozik.

– Január elején kezdtük meg a
felkészülést a tavaszi idényre – így
Csatáné Balogh Beatrix. – A felkészülés során négy edzõmérkõzést
játszottunk. A találkozók jól szolgálták a felkészülést, a formába
hozást. Fejlõdésünket mutatja,
hogy a tavaszi elsõ fordulóból elõrehozott találkozón az NB I-es Mosonmagyaróvár utánpótlása ellen
remekül helytálltunk. A második
félidõt megnyertük, bár az elsõben
összeszedett hátrányunkat nem
tudtuk ledolgozni. A játékunk alapján bizakodó vagyok a tavaszt illetõen.
– Történt változás a játékoskeretben a szünet során?
– Senki nem távozott. Ékezett
viszont Székesfehérvárról Blaskovics Bianka, Csurgóról Kovács
Edina. Mindketten Egerszegen ta-

nulnak, így sikerült leigazolni õket.
Minden bizonnyal a csapat segítségére lehetnek a tavaszi idényben.
– Sikerülhet a hõn áhított cél,
a bentmaradás a tavasz során?
– Azon leszünk, hogy olyan helyen zárjuk a bajnokságot, amely
bentmaradást ér. A mezõny rendkívül tömör, a 8. helyezett és köztünk mindössze két pont a különbség. Az elmúlt idényben is tavasszal szerepeltünk jobban. Bizakodom, hogy a hagyományt
folytatjuk, és idén is a bajnokság
második felében szerepelünk jobban. A lányok fejlõdtek az elmúlt
fél év során. Remélem, ellenlábasaink ellen már nemcsak jól játszunk, hanem eredményesen is,
és akkor megtarthatjuk további NB
II-es tagságunkat.

SZÛCS VALDÓ BRONZÉRME
Szûcs Valdó, a Zalaszám ZAC atlétája új egyéni csúcsot futva (7,62
mp), a harmadik helyen végzett Düsseldorfban 60 méteres gátfutásban, a
nemzetközi szövetség által rendezett
atlétikai versenyen. A viadal a nemzetközi szövetség által kiírt sorozat
harmadik állomása volt. Elõtte Szûcs
Valdó Pozsonyban szerepelt remekül.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. FEBRUÁR 11.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
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
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2020. 02. 26., 27. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 02. 28.
Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése:
2019. december 1-tõl 2020. március 31-ig
páratlan heteken kétheti rendszerességgel.
Üveg: 2020. 05. 01.
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.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN
z

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

z

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ

z

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

E-000803/2014/A007
z
z

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 z MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,
E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU z HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

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, D1 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

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com Mobil: 30/3571-413

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 Munkásszálló üzemeltetése
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:

ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.

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

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

MOBIL

MASSZÕR
Svéd-, wellness- és reflexzónás talpmasszázs
teljes körû testmasszázs, reumás fájdalmak kezelése

BEJELENTKEZÉS:

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

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

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

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

