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MEZÕN ÁLLÓ VÁROSTÓL A VÁRFALAKIG INGYENES WIFI A BELVÁROSBAN
KÖTET A KÖZÉPKORI EGERSZEGRÕL

A SMART ZEG PROJEKTBEN

 Elindult Zalaegerszeg belvárosában a free wifi szolgáltatás,
amely mintegy egy kilométeres átmérõjû körben biztosít ingyenes internet-elérhetõséget közterületen, a polgármesteri hivataltól északra, érintve többek között a Deák teret, az autóbusz-állomást és a sportcsarnok környékét. A Zalaegerszeg turisztikai
vonzerejének növelése a smart city eszközrendszerével címû
TOP-projekt keretében megvalósult beruházást sajtótájékoztató
keretében mutatták be a városházán.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy 2015-ben a Zalaegerszegi Diákönkormányzat, a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete valamint az ifjúsági kerekasztal

 Levéltári forrásokra és az elmúlt évtizedek régészeti kutatásainak eredményeire támaszkodik az a napokban megjelent kötet,
mely Zalaegerszeg középkori életébe nyújt bepillantást. A dr.
Bilkei Irén fõlevéltáros (a Zala Megyei Levéltár egykori igazgatója) és dr. Vándor László régész (nyugalmazott múzeumigazgató)
által jegyzett kiadvány a Zalai Füzetek sorozat 16. számaként jelent meg.
– pet –
Az Egurscug birtoktól Egerszeg
végváráig címû könyvet a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutatták be. Köszöntõt
Balaicz Zoltán polgármester mondott, utalva arra, hogy a város számára különösen fontos a múlt feltárása és az egykori település életnek minél alaposabb megismerése. Ezért is támogatják rendszeresen az ehhez hasonló kiadványok
megjelenését. Annál is inkább,
mert a megyeszékhely idén ünnepli rendezett tanácsú várossá
válásának 135. évfordulóját. A kötet ennek apropóján látott napvilágot.
Mint ahogyan azt a könyv alcí-

me – Fejezetek Egerszeg történetébõl a kezdetektõl a 16. század
végéig – is jelzi, valóban csak „bepillantásról” lehet szó. Mint azt a
szerzõk is elmondták a kötetbemutatón: még mindig viszonylag
kevés forrás áll rendelkezésre ahhoz, hogy teljesen megismerhessük a város középkori múltját.
A korabeli írásos dokumentumok jó része megsemmisült, a régészeti leletek többségére pedig
ráépült a mai belváros, így ezeket
egyelõre nem tudják feltárni. A jelenlegi adatok alapján ezért a település mindennapi életét nem lehet
teljesen bemutatni, csak egyes fejezeteit. A rendelkezésre álló forrásanyag korlátozott társadalomés gazdaságtörténeti vizsgálatokat

tett lehetõvé. A szerzõpáros viszont törekedett arra, hogy a korábbi kutatások eredményeit öszszevessék az elmúlt évek adataival, és ezekbõl vonjanak le következtetéseket, vagy akár új megközelítéseket. A könyv nemcsak a
belvárosra koncentrál, hanem kiegészül a ma már Zalaegerszeghez
tartozó 23 falu adataival is.
Bilkei Irén – aki a várostörténet
legkorábbi írásos forrásait gyûjtötte
össze – elõadásában arra is kitért,
hogy a város régi nevét Egurscugként ismerjük a korabeli dokumentumokból. Azt viszont nem tudjuk,
hogy elõdeink ezt hogyan ejtették
ki. Az már sokszor és sok helyen
elhangzott, hogy 1247-bõl származik az az oklevél, melyben elõször
látható leírva a település neve.
Ugyanitt már a Mária Magdolnáról
elnevezett kápolna is említésre kerül. A levéltáros azt is megjegyezte, hogy a középkori Magyar Királyság területén több Egerszeg
nevû település is volt.
(Folytatás az 5. oldalon.)

kérésére ingyenesen elérhetõ wifihálózatot hoztak létre a Dísz tér
környékén. Ez késõbb kiegészült
azzal, hogy a város két legnagyobb rendezvényén, az Egerszeg- valamint a vadpörkölt-fesztiválon is biztosítottak ingyenes el-

érést a Dísz tértõl a Széchenyi térig. A Smart Zeg projekt pedig a továbblépést hozta meg azáltal,
hogy már az egész belvárosban
hozzáférhetõ az ingyenes wifi. A
polgármester jelezte, hogy a projektben további okoseszközöket,
okospadokat helyeznek el a közterületeken, valamint egységes városi mobil applikációt hoznak létre,
ami alkalmas lesz hibabejelentésre, menetrendektõl kezdve a turisztikai kínálatáig sokféle információt biztosít az érdeklõdõknek.
Minderre összesen 200 millió forint
áll rendelkezésre a TOP-programban, melybõl az elsõ elem, a
belvárosi wifi-hálózat kiépítésére
közel 21 millió forintot fordítottak.
Bali Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselõ, valamint a
projekt felelõse azt tette hozzá,
hogy idén a közbeszerzési eljárások lezárása után a digitális
infótornyok kihelyezése is megtörténik az ingyenes wifi-hálózattal
érintett területeken.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A MEGYE KIEMELT
BERUHÁZÁSAIRÓL
 Zala megyét 104, nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás érinti, melyek haladásáról munkacsoportülésen számoltak be a
beruházók, az építtetõk valamint a megyei és járási hatóságok
munkatársai a Zala Megyei Kormányhivatalban az elmúlt héten.
– A. L. –

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott az ülést megelõzõ sajtótájékoztatón elmondta, a magyar kormány amellett, hogy dönt a beruházásokról, és részt vesz finanszírozásukban, rajta is tartja a szemét
megvalósulásukon. Ezért adta feladatául a megyei kormánymegbízottaknak a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházások
figyelemmel követését, mely tekintetben jelentéstételi kötelezettségük is van havonta, illetve évente.
A rendszeres munkacsoportülések
azt szolgálják, hogy a beruházók,
az építtetõk és a hatóságok közötti
párbeszéd eredményeképpen a
hatósági eljárások jól elõkészítettek
poggyászok, kabátok kényelme- legyenek. Az eljárások folyamatát
sen elhelyezhetõk a családi sza- egyszerûsíti, hogy az építéshatósákasszal is rendelkezõ kocsikban. gi ügyek március elsejétõl átkerülnek az önkormányzatoktól a kor(Folytatás a 2. oldalon.)

ELINDULT AZ ELSÕ IC+

mányhivatalokhoz. Az egységesített hatósági szervezet indulását
már elõkészítették a megyében.
Mint fogalmazott, a gazdasági
fejlõdés Zalában is megmutatkozik, amit jelez az is, hogy a megyét
jelenleg 104, nemzetgazdasági
szempontból kiemelt beruházás
érinti. Ezekbõl 33 már megvalósult, 21 kivitelezés alatt áll, 45-nek
elõkészítése zajlik, ötnél pedig
„még nincs aktivitás”. Tavaly ezen
beruházásokat segítendõen öszszesen 353 közigazgatási hatósági eljárás indult.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A GÖCSEJ INTERCITY JÁRATÁN

 A MÁV az elsõ új, belföldi forgalomra szánt másodosztályú IC+
kocsiját a Göcsej InterCity járatán állította forgalomba február
13-án. Az utasok a Déli pályaudvarról Zalaegerszegre közlekedõ
járaton utaztak elõször az új jármûvön az elmúlt csütörtökön.
– AL –
Másnap délelõtt Zalaszentiván
és Zalaegerszeg közötti szakaszon tartottak sajtótájékoztatót az
új IC+ kocsiban. Dr. Kormányos
László, a MÁV-START Zrt. szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese felidézte,
hogy 2019 decemberében a Göcsej InterCity járatain új menetidõt
vezettek be. Ezt 14 perctõl 37 percig terjedõ menetidõ-csökkentést
jelent a korábbiakhoz képest,
vagyis a Göcsej InterCity Zalaegerszegrõl közel 3 óra alatt érkezik meg a budapesti Kelenföld
vasútállomásra, illetve 3 óra 8 perc
alatt a Déli pályaudvarra.

Elmondta továbbá, hogy az elsõ 20, nemzetközi forgalomra
szánt IC+ kocsi legyártását követõen, 2019 augusztusában kezdõdött el a hetven darab, belföldi forgalomra tervezett IC+ összeszerelése. Ebbõl az elsõ három IC+ kocsi a Zalaegerszeget, Szombathelyt és Veszprémet Budapesttel
összekötõ Göcsej és a Bakony
InterCity vonatokban közlekedik.
Minden kocsiban lesz, illetve
van légkondicionáló, wifi, korszerû
utastájékoztató rendszer, kerekesszékes emelõ, lehet rajtuk kerékpárt szállítani, valamint az elektromos kétkerekûket tölteni. Minden
ülõhelyet 230 voltos, valamint
USB-csatlakozóval láttak el. A
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Közélet

KÖLTSÉGVETÉS, PÁLYÁZATOK
ÜLÉST TARTOTT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

 A megyegyûlés legutóbbi ülésén módosította 2019. évi költségvetését, majd rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2020.
évi költségvetésérõl, melynek bevételi és kiadási fõösszege
629.523 ezer forint. Elfogadták továbbá a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét, valamint az önkormányzat idei összesített közbeszerzési tervét.
A közgyûlés a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen felülvizsgálta és módosította Zala Megye Integrált Területi Programját és Fej-
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lesztési Tervét, melyet az elõzõ ciklusban fogadott el. A program forráskerete eredetileg 23,05 milliárd
forint volt, melyet egy alkalommal
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TIÉD A VÁROS: A KÖLTSÉGVETÉSRÕL

 A közgyûlés ellenzéki képviselõcsoportja is sajtótájékoztató
keretében szólt a legfontosabb döntésekrõl. Keresztes Csaba
frakcióvezetõ elmondta: a 2020-as költségvetési rendelet elfogadásának szavazásakor tartózkodtak, mivel a büdzsé elkészítése
és betartása a többségi frakció feladata.
Hozzátette: szerintük a helyi
iparûzésiadó-bevételek alultervezettek. Azt javasolják, hogy az
esetleges többletbevételeket a klímaváltozás hatásainak enyhítése
érdekében, a Zalaegerszeget is
sújtó csapadékvíz elvezetésének
kezelésére fordítsák. Egyeztetést
kezdeményeznének az építményadó mértékének csökkentésérõl,
természetesen figyelembe véve a
költségvetési egyensúlyt.
Keresztes Csaba elmondta, a
költségvetési rendelet tartalmazza, hogy a polgármester „a közgyûlés elõzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget a forrás egyidejû megjelölésével, a költségvetésben nem szereplõ feladatokra évente a tárgyévi
költségvetés fõösszegének legfeljebb 0,5 százalékáig”. A Tiéd a Város frakció kiegészítést javasolt,
miszerint a polgármester ilyen
esetben a soron következõ köz-

gyûlésen errõl számoljon be. a
módosítást a közgyûlés elfogadta.
Keresztes Csaba szerint kormányzati zsarolásról van szó a színházak fenntartásával kapcsolatban,
miszerint az állam csak akkor ad
támogatást a két intézménynek,
ha azok közös fenntartásba kerülnek. A frakció nem ért egyet ezzel
a döntéssel.
Góra Balázs önkormányzati
képviselõ a településrészi önkormányzatok szabályozásával kapcsolatban elmondta, e szervezetek nyilvánosságáról nincs szabályozás, így hiányzik az önrendelkezés joga, a lakosság nem tudja
képviseltetni magát a településrészi önkormányzatokban. Szükséges a szabályozást átgondolni és
módosítani az átláthatóság és az
egyértelmûség érdekében. Kapjon
a lakosság tájékoztatást a településrészi önkormányzati ülések idõpontjáról és napirendjérõl.

EZE: SZÍNHÁZFENNTARTÁS

 Az EZE önkormányzati képviselõje, dr. Kocsis Gyula sajtótájékoztatóján az idei évi költségvetési rendeletrõl elmondta: túl magasra
tervezték a helyi adóbevételt, és nem tartja átgondoltnak, hogy a
több mint négymilliárd forint bevételt még emelni is lehetne.
A 2020-as költségvetési fõösszeg 64 milliárd forint, amely
tartalmazza a nagy beruházások
kapcsán az önkormányzathoz érkezett forrásokat. Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy „ténylegesen mennyi pénzünk van?”
Szerinte 26,5 milliárdra számíthatnak, és ebben benne van az iparûzési adó is. Szólt arról a hitelállományról is, amelyet a városnak
azért kellett felvennie, mert néhány nagy beruházás költségvetése az árak emelkedése folytán
magasabb lett a tervezettnél.
A színházak mûködésérõl elmondta: A Hevesi Sándor Színház
eredetileg megyei fenntartású intézmény volt, de a megyei önkormányzat nem tudta fenntartani,
ezért egy ideig a várossal közösen mûködtették. Végül Zalaegerszeg átvette a színház teljes fenntartását, az állam pedig mindig is
adott támogatást, ettõl még nem

volt közös fenntartás. Most az állam kifejezésre juttatta, hogy
fenntartóként is részt kíván venni
a mûködtetésben. A közgyûlés
pedig úgy döntött, igényli a közös
fenntartást a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház esetében. Dr. Kocsis Gyula hozzátette:
mindez közös beleszólást is jelent
az intézmények életébe. Ugyanakkor pozitívumként említette,
hogy az állami támogatásból 40
millió forintot bérfejlesztésre kell
költeni.
A településrészi önkormányzatok megválasztásánál a képviselõ
szerint az a probléma, hogy nem
ismert a folyamat, vagyis, hogy hogyan zajlik a jelölés. Szerinte „illegális” ezeknek a részönkormányzatoknak az elõkészítése. Ugyanakkor minden tisztelet azoké az
embereké, akik vállalják ebben a
munkát, és segítenek a lakóközösségeknek – fogalmazott.

már megemeltek 150 millió forinttal.
Az Európai Bizottság azonban idõközben jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4. számú módosítását,
mellyel átcsoportosításra kerültek
az eredményességi tartalékok, így
az ITP legutóbbi, 2018. november
15-i módosítását követõen a rendelkezésre álló TOP-keretösszeg
27,7 milliárd forintra emelkedett. A
megemelt keretösszegre vonatkozóan a pályázati felhívások többsége már lezárult.
Jóváhagyta a testület a magyar-magyar kapcsolatok ápolását
és fejlesztését célzó együttmûködések támogatását szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott
„Gyarapodjunk együtt – határtalanul” címû pályázat benyújtását,
melyben a megyei önkormányzat
partnere Kovászna Megye Taná-

csa lesz. A program célja, hogy a
két szervezet együttmûködést alakítson ki a helyi induló fiatal vállalkozások támogatására, elõsegítve
ezzel a magyarság szülõföldön
maradását és gazdasági fejlõdését, mivel mindkét térségben problémát jelent a fiatalok elvándorlása. A pályázat megvalósítása során kiemelt figyelmet kapnának a
fiatal vállalkozók, a start-up programok jó példái, az innovatív kutatási és oktatási programok, melyek
konferencián és helyszíni találkozók során kerülnének bemutatásra. Zalai részrõl a megyei önkormányzat alapítványa, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány biztosítaná a szakmai hátteret a projekthez.
Részletes tájékoztatást kapott
a közgyûlés a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019-ben végzett
tevékenységérõl. Az ellátott feladatok között a testületi munkához
kapcsolódók mellett jelentõs
arányt képviseltek a pályázatokkal
összefüggõ, valamint a térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek.

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN

 Az idei év elsõ képviselõ-testületi ülésének legfontosabb döntéseirõl sajtótájékoztatón számolt be a Fidesz-KDNP-frakcióvezetõje, dr. Káldi Dávid és Szilasi Gábor frakcióvezetõ-helyettes.
A 2019. évi költségvetési módosítással kapcsolatban elhangzott: a múlt év végén több jogcímhez kapcsolódóan 109 millió forint
összegû állami támogatás érkezett, amit be kellett építeni a költségvetésbe, így a záróösszeg
54,3 milliárd forint lett.
Dr. Káldi Dávid elmondta: a
2020-as városi büdzsé induló fõösszege a nagy értékû beruházásoknak köszönhetõen rekord magas, 64,2 milliárd forint. A költségvetés tervezésekor az elsõdleges
cél a város és intézményrendszere stabil mûködésének biztosítása,
továbbá a gazdaságélénkítés, a
környezetvédelem és a nagy projektek biztonságos lebonyolítása
volt. A tervezéskor figyelembe kellett venni a minimálbér és a garantált bérminimum újabb 8 százalékos emelkedését, valamint azt,
hogy a szociális hozzájárulási adó
2 százalékkal, 19,5-rõl 17,5 százalékra csökkent. A bölcsõdei dolgozók pótlékára 34 milliót fordítanak.
A városban a helyi iparûzésiadóbevétel 2014-ben csak 3,2 milliárd
volt, most pedig 4,7 milliárd forintos bevételt tervezhettek a gazdasági fejlõdésnek köszönhetõen.

A közgyûlés döntött arról, hogy
az önkormányzat az eddigiekhez
hasonlóan ezután is az állammal
közösen szeretné mûködtetni a
Hevesi Sándor Színházat és a
Griff Bábszínházat. Határoztak az
erre szóló kérelem benyújtásáról.
A frakcióvezetõ hangsúlyozta: szó
sincs a színházak esetében „államosításról”, az eddigi tárgyalások
alapján remélhetõleg 2020-ban
tovább emelkedik az állami támogatások összege. Szólt arról is,
hogy a közgyûlés kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a volt
MMIK, valamint a sportcsarnok
környezetét, hiszen mindkét ingatlan esetében a ciklus végéig fontos beruházásokat tervez az önkormányzat.
Szilasi Gábor a településrészi
önkormányzatok fontosságáról
szólt, megemlítve, hogy újabb 11
városrészben hoztak létre településrészi önkormányzatokat, megválasztották ezek tagjait, akik le is
tették az esküt. Aktív, segítõkész
civilekrõl van szó, fogalmazott a
frakcióvezetõ-helyettes, akik szabadidejükben azért dolgoznak,
hogy fejlõdjön, szépüljön a lakóhelyük.

ELINDULT AZ ELSÕ IC+
A GÖCSEJ INTERCITY JÁRATÁN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hangsúlyozta, hogy a december közepén bevezetett új menetrendnek köszönhetõen duplájára
nõtt az utasszám a Göcsej
InterCityn. Mindezzel teljesült az a
cél, hogy Zalaegerszeg és Buda-

mazott, Zalaegerszeg a közlekedés egyik fõvárosa lesz a jármûipari tesztpálya révén. Ugyanakkor
a vasúti közlekedésrõl sem szabad megfeledkezni, hiszen az új
menetrenddel duplájára nõtt az
utasszám, ami csak emelkedhet

pest között is kényelmesen, kulturált körülmények között és a lehetõségekhez képest gyorsan lehessen vonattal utazni. A legnagyobb
forgalmat a péntek, a szombat és
a vasárnap hozta, a régi IC-kocsikra a jegy 70 százaléka már elkelt
Zalaegerszegen és Zalaszentivánon. Miután a többi település is
igényelné ezt, ezért több klímás
kocsit is csatolnak a járatokhoz fõleg a nyári idõszakban.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy fogal-

az új IC+ kocsival. Éppen ezért
szeretnék a zalaegerszegi vasútállomás épületét is felújítani.
Balaicz Zoltán polgármester
szintén reményét fejezte ki, hogy a
következõ fejlesztés a vasútállomás rekonstrukciója lehet. Mint
mondta, az új IC+ kocsi a szolgáltatási színvonal tekintetében mindenképpen nagy elõrelépés Zalaegerszeg számára. Miután ehhez
egy rugalmas menetrend is társul,
egyre többen fogják a kötött pályás közlekedést választani.

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.

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

1–4D szempillaépítés
z Arckezelések, smink
z Szempilla- és
szemöldökfestés
z Gyantázás
z

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

INGYENES WIFI A BELVÁROSBAN
A SMART ZEG PROJEKTBEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az érintõképernyõs infótornyokon minden információ elérhetõ
lesz, ami megjelenik a városi honlapokon, illetve a még fejlesztés
alatt álló mobil applikáción. Jelezte, hogy a projekt zárása után további okosmegoldásokat kívánnak telepíteni a városban, amelyhez várják az ötleteket.
Böjte Sándor Zsolt, a városrész önkormányzati képviselõje
azt hangsúlyozta, hogy mindezen
tervek és beruházások azt szolgálják, hogy a város digitálisan is
épüljön. Jöjjön létre egy fiatalos
város, ahol a fiatalok itt maradnak, itt tanulnak tovább, azok,
akik felsõfokú tanulmányaikat Budapesten vagy külföldön végezték, visszatérnek Zalaegerszegre.
Szász András, a free wifi zónát kiépítõ és üzemeltetõ

Zalaszám Informatikai Kft. igazgatója a mûszaki adatokról elmondta, hogy a belváros területén több mint 50 kültéri, vezeték
nélküli eszközt helyeztek ki. Ezek
külön-külön 200 Mbit garantált
sávszélességgel rendelkeznek,
melyekre egyenként 30–40 em-

ber csatlakozhat rá biztonságosan egyszerre. Beállításkor a
megjelenõ wifi-k listájában a zalaegerszegi free wifi-t kell kijelölni. Jelszavat nem kér, csak a
használati feltételek elfogadását.
Ezt követõen indulhat is a böngészés.

ELADÓ INGATLAN
Dobronhegy községben a Balásfai hegyen, lakott környéken 48
négyzetméteres, kétszintes, kétszobás, bõvíthetõ ház eladó. Villany és vízbekötési lehetõség van.
Szép panoráma nyílik Bazitára. Az
épület aszfaltos úton közelíthetõ
meg. Ára: 4,5 millió forint

ÉRDEKLÕDNI LEHET:
06-30/210-5390
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Aktuális

TURISZTIKAIBÖRZÉKRÕLÉSONLINEMARKETINGRÕL
UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON JÁRT A TOURINFORM-IRODA

 Idén a Zalaegerszegi Tourinform-iroda is képviseltette magát a
székesfehérvári Utazás kiállításon. Az országos turisztikai börze
immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre. Elsõsorban
dunántúli idegenforgalmi szervezetek, szálláshelyek mutatkoztak
be, de Szegedrõl és Szolnokról is voltak résztvevõk.
– pet –
Zalaegerszegrõl Tuboly Andrea, a Tourinform-iroda vezetõje,
és Tódor Tamás idegenvezetõ, az
iroda munkatársa vett részt a február 8–9-én zajló eseményen. Mint
megtudtuk: Zalaegerszeg nevezetességeinek és programjainak
népszerûsítése volt a cél, de egy
kisebb piackutatást is végeztek a
látogatók körében arról, hogy
mennyit tudnak a zalai megyeszékhelyrõl, és milyen lehetõségek érdekelnék õket.
Tódor Tamás lapunknak elmondta: a két nap alatt több százan fordultak meg a zalaegerszegi
standnál, így volt alkalmuk beszél-

ment. Az is jellemzõ, hogy a turisták többnyire csak egy napot töltenek el városunkban, vagy csupán
átutazóban járnak itt.
Az is cél volt – tette hozzá
Tuboly Andrea –, hogy a többi kulturális helyszín, valamint a város
épített örökségének, természeti
értékeinek, szórakoztató programjainak és új túraútvonalainak népszerûsítésével arra biztassák a látogatókat, hogy érdemes itt több
napot is eltölteni. Azt tapasztalják,
ha a turisták a látogatásuk alkalmával tudnak valamilyen városi
programhoz, fesztiválhoz kapcsolódni, akkor van rá esély, hogy
akár 2–3 napot is eltöltenek itt.
Ezért már az éves programkataló-

da standjánál egy VR-szemüveg
segítségével arra is volt lehetõség,
hogy a látogatók tegyenek egy virtuális sétát nálunk. Tódor Tamás
azt mesélte, hogy elvitték azt a 3,5
perces kisfilmet, ami a belváros egy
részét, a Tv-tornyot, az erdei kerékpárutakat és az AquCityt mutatja
be a modern technika segítségével.
És ha már a modern kornál tartunk, az irodavezetõ szólt az
online marketing egyre nagyobb
szerepérõl is. Mint fogalmazott:
ma már elkerülhetetlen, hogy ott
legyenek a Facebookon és az
Instagramon, a zalaegerszegturizmus.hu oldal hírlevelére pedig

több mint tízezren iratkoztak eddig
fel. Ugyanakkor fontos, hogy személyesen is találkozzanak az emberekkel. Volt ugyan egy idõszak,
amikor azt gondolták, hogy az Utazás kiállítások „lefutóban” vannak
(épp az online térnyerés miatt), ám
a tapasztalatok azt mutatják, hogy
igenis ki kell menni az emberek
közé, mert a személyes beszélgetés még mindig hatékony. Mint
ahogy az is, hogy kézbe tudjanak
venni turisztikai kiadványokat, színes katalógusokat. Börzékre járni
tehát továbbra is érdemes!
A helyi iroda mindezeken túl
már készül az idei programjaira.
Lassan összeáll például a 2020-as
zalaegerszegi tematikus séták
menetrendje. Tódor Tamás ezzel
kapcsolatban elmondta: február
végétõl az adventi szezonig tizenkét városi sétát terveznek változatos témákban, rengeteg újdonsággal. Idén százéves például a ZTE,
Zalaegerszeg pedig 135 éve lett
rendezett tanácsú város.

A MEGYE KIEMELT BERUHÁZÁSAIRÓL

elõkészítés alatt áll a Zalaegerszeg–Rédics–Lendva vasútvonal
rekonstrukciója. Az észak-balatoni
vasút villamosításának folytatása
már megkezdõdött, ami Zala megyére is kihat majd. Mint mondta,
mindezen fejlesztéseknek köszönhetõen látható eredmények születhetnek meg 2024-re.
Hamar Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetõje azt
emelte ki, hogy a kormányhivatal
valóban gyorsan, gördülékenyen
folytatta le a zalaegerszegi tesztpálya építéséhez szükséges engedélyeztetési eljárásokat. A beruházás elsõ ütemét tavaly májusban adták át. A három elkészült
elem, a dinamikai felület, a kezelhetõségi pálya, valamint a smart
city egyharmada azóta üzemel,
miközben zajlik tovább az építkezés. A teljes beruházás 2021-re fejezõdik be.

Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt. beruházási
vezérigazgató-helyettese a megyét érintõ fejlesztéseiket sorolta
fel. Elmondta, hogy tavaly decemberben adták át az M70-es autópályává bõvített szakaszát. Épül a
Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötõ M76-os gyorsforgalmi út a megyeszékhely elõtt és
Balatonszentgyörgynél. A holládi
csomóponttól Fenékpusztáig tartó
szakasz elsõ ütemét a harmadik
negyedévben adják át, második
ütemét 2022 elején. Az M76-os ki-

gust is magukkal vitték a kiállításra. Az viszont biztos, hogy az
olyan újdonságokat, mint a Horhosok útja túraútvonal, az állatsimogató, vagy a gasztronómiai fesztiválok, még reklámozni kell. Talán
hamarosan köztudatba kerülnek,
és a turisták ezekkel a lehetõségekkel is számolnak a jövõben.
A Zalaegerszegi Tourinform-iro-

HELYSZÍNMÓDOSÍTÁS

 A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem felújítási munkálatai
miatt a város dísztermében (levéltár épülete) kerül megrendezésre a Klasszikus bérlet-sorozat következõ koncertje.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS A MAGYAR SPECIÁLIS OLIMPIAI SZÖVETSÉG KÖZÖTT

Dr. Császár Gabriella adjunktus, képzési igazgató elmondta:
nagy öröm számukra, hogy a számos képzõhely közül az MSOSZ a
zalaegerszegi képzési központot
is alkalmasnak találta a szakmai

szövetség munkáját, részt vegyenek rendezvényeiken, kutatómunkát végezzenek, és mentoráljanak
fogyatékkal élõket. A közös médiamegjelenésekkel pedig elõsegítsék a társadalmi integrációt és az
érzékenyítést.
Lengyel Lajos, az MSOSZ el-

sérült emberek megbecsülést és
szeretet igényelnek, de tudnak is
adni. Az együttmûködésben fontos
szereppel bír az egészségügy és a
sport kapcsolatára épülõ kutatómunka, melynek célja, hogy a sérült sportolóik életét még szebbé
tegyék. A közvélemény is megismerje azt a teljesítményt, amit a
tavalyi nyári paralimpián is nyújtottak 14 sportágban. A téli olimpia
elõtt két héttel arra biztatott, hogy
aki teheti, nézze ezeket a közvetítéseket, hogy mekkora teljesítményre képesek a sérült emberek.
Prof. dr. Ács Pongrác, a PTE
ETK általános és stratégiai
dékánhelyettese is kitért a korábbi

együttmûködésre, melynek keretében hallgatóik szakdolgozatokat
és tudományos diákköri munkákat
készítettek a fogyatékkal élõ sportolók felmérésébõl. Mint fogalmazott, az együttmûködés aláírásával hivatalossá válik az, hogy az
ország elsõ egyetemének stratégiájában a sport és a parasport vezérelvként szerepel. Az egészségtudományi kar régóta foglalkozik a
sporton, a prevención és a rehabilitáción keresztül a fogyatékkal
élõk sportjával, ez a szerzõdés
azonban új távlatokat nyit a zalaegerszegi képzési hely és a pécsi
központ számára egyaránt. Mint
mondta, nem véletlen, hogy a zalaegerszegi képzési központ részese ennek az együttmûködésnek, hiszen élen jár a gyógytornászképzésben. A sporttudományban is elõbbre kívánnak lépni, ezért Zalaegerszegen is elindítják õsztõl a sport- és rekreációszervezés alapképzési szakot.

SENIOR AKADÉMIA
2019–2020. tanév tavaszi félév
PROGRAM • 2020. FEBRUÁR 20.
12-00–13.50
14.00–14.10
14.10–15.55

együttmûködésre. Mint fogalmazott, ez lehetõséget biztosít hallgatóik számára, akik már korábban is
bekapcsolódtak egyes tevékenységekbe, hogy megismerjék a

nöke azt hangsúlyozta, olyan
egyetemmel írnak alá szerzõdést,
amely már az elmúlt években bizonyította fogékonyságát a fogyatékkal élõk világára. Kiemelte, hogy a

egészítõ létesítményei között
megemlítette a sármelléki bekötõút, valamint az autópálya-mérnökség létesítését Nemesrádó térségében. Elõkészítés alatt áll az
M86-os autópálya irányába Zalaegerszeg és Körmend gyorsforgalmi úttal való összekötése, a nagykanizsai délkeleti elkerülõút megépítése, valamint a Murakeresztúr
és a horvátországi Kotor közötti
közúti kapcsolat megvalósítása.
Tervezés alatt áll a Zalaszentiván
és Kehidakustány közötti kerékpárút, illetve az M76-oshoz kapcsolódó kerékpárútszakaszok létesítése, valamint a balatoni bringakör bõvítése. A vasutat érintve

KONCERT A DÍSZTEREMBEN

EGYÜTTMÛKÖDÉS A PARASPORTOLÓKÉRT
– AL –

 2020. március 31. napjával jogszabályi változás folytán megszûnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok. A közigazgatási perekben 2020. április 1-tõl nyolc törvényszék jár el regionális
illetékességgel.
lai megyeszékhelyen tárgyalják
majd.
Kiemelendõ, hogy a törvényszékek csak 2020. április 1-tõl járnak
el, ezért mind papíralapú, mind,
elektronikus kapcsolattartás esetén
a közigazgatási és munkaügyi bíróságoknak címezve lehet elõterjeszteni 2020. március 31-ig a keresetlevelet. Míg ezt követõen az illetékes törvényszékeknek kell címezni.
Az ügyfelek az õket érintõ változásról egyedi tájékoztatást is
kapnak.

Tuboly Andrea és Tódor Tamás

 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE ETK)
Zalaegerszegi Képzési Központja és a Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség (MSOSZ) együttmûködési megállapodást kötött annak
érdekében, hogy a jövõben közös erõvel támogassák a fogyatékkal élõ emberek életminõségének és egészségének fejlesztését,
valamint sportolási lehetõségeik biztosításában közremûködõ
szakemberek minél magasabb színvonalú felkészítését.

A KÖZIGAZGATÁSI ÉS MUNKAÜGYI PEREKBEN

A Zala megyei közigazgatási
ügyek vonatkozásában a Veszprémi Törvényszék jár el. A 2020.
március 31-én elsõ fokon folyamatban lévõ ügyeket, továbbá
azokat az elsõ fokon befejezett
ügyeket, amelyekben az elsõfokú
bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedést kell tenni, a Zalaegerszegi Törvényszék továbbítja majd Veszprémbe vagy a Kúriának.
A klasszikus munkaügyi pereket
viszont elsõ fokon továbbra is a za-

(Folytatás az 1. oldalról.)
A 104-bõl 14 kiemelten koordinált beruházás, amelyeket a kormánymegbízottakhoz rendeltek.
Zalaegerszegen ezek közé tartozik a majdani Mindszenty Múzeum
és Zarándokközpont, a jármûipari
tesztpálya, az alsóerdei sport- és
rekreációs központ, az északi ipari park bõvítése, Nagykanizsán a
multifunkcionális sport- és rendezvényközpont, a versenyuszoda
építése és az ipari park fejlesztése, említett meg többet közülük a
kormánymegbízott.

getni az emberekkel. A látogatók
többségének még mindig a skanzen, a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeum, a Tv-torony és az
AquaCity jut eszébe a városról. Az
évrõl évre bõvülõ turisztikai kínálatot és a fesztiváljainkat azonban
még kevéssé ismerik. Bár mint kiderült, az Országos Fazekas- és
Keramikustalálkozónak már híre

TÖRVÉNYSZÉK: VÁLTOZÁSOK

Beiratkozás
Félévnyitó köszöntõ
„PÉNZ ÉRTÉKE KONFERENCIA”
Iránytû a pénzügyi döntésekhez
Elõadók:
Dr. Tóth József ny. intézetigazgató, fõiskolai tanár
Balázsné dr. Lendvai Marietta BGE GKZ fõiskolai
docens
14.55–15.10 óra között szünet.

A Kodály vonósnégyes és Fülei
Balázs zongoramûvész mûsorát
február 22-én, 19 órától láthatják
és hallhatják a zenekedvelõk a
módosított helyszínen. Takács Kata, a hangversenyterem mûvészeti titkára érdeklõdésünkre elmondta: a nagyterem parkettájának tel-

jes cseréje, illetve a vizesblokk és
öltözõ felújítása miatt tették át a
koncertet a Díszterembe.
A felújítási munkák március végéig tartanak, de a nagyterem már
a hónap elejétõl újra használható
lesz. Több helyszínmódosításra
tehát nem kell számítani.
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A NÕ EZER ARCA EGYIK FÉRJRE SEM LEHETETT PANASZ
A SOKAT TAPOSOTT KAVICSOK SZÉPSÉGE

 Nõi sorsok látható, tapintható érzetét nyújtja Burka Nikolett
március elejéig tartó kiállítása az Apáczai Mûvelõdési Központban. A kavics- és kagylóképek, keretbe nem fogható alkotások és
törhetetlen szövetszobrok közvetítésével fejezõdik ki a nõ ezer
arca, lehajtott fejének felemelkedése.

megnyugtat, terápiás hatása van.
Most már nem akarok lehajtott fejû
nõt ábrázolni, kezdik az alakjaim
felemelni a fejüket. Megjelenik
mellettük a babakocsi, a gyermek,

– b. k. –
Országszerte nagy érdeklõdésre számot tartó tárlat kapott végre
teret az alkotó lakóvárosában, Zalaegerszegen is. A megnyitón dr.
Bérces Edit ultrafutó világbajnok,
mint bartánõ mondott köszöntõt.
– Az alkotásokat nézve minden
nõ magára ismerhet valamilyen
módon. Mégis egy másik világba
repítenek a képek, légiesek, szinte
dacolnak a gravitációval, és a nézõt is elszakítják a szürke hétköznapokból. A képek egy része kilép
a keretbõl, nem ismer kereteket. A
mûvész folyamatos elégedetlensége, egyensúlyra törekvése is
érezhetõ, a nehezebb út választása és a szenvedés árán való
örömhöz jutás – mondta Bérces
Edit.
Burka Nikolett az alkotó nõ születésérõl mesélt lapunknak.
– Az általános iskolában olyan
ügyetlen és kétbalkezes voltam,
hogy én ezt idõvel el is hittem magamról. De negyvenéves korom

körül, már annyira meg akartam
formálni, ami bennem volt, hogy
nem érdekelt, milyenre sikerül
majd. Az elsõ képem egy lehajtott

 Vidám estének lehettek tanúi,
akik részt vettek a Család és
KarrierPONT, valamint a Zalaegerszegi Nõi Szalon szervezésében rendezett Házaspárbaj
vetélkedõn. A házasság hete
keretében zajló programon három közismert pár mutatta be,
milyen mélységben ismerik
egymást, mennyire figyelmesek
több év együttlét után, mekkora
közöttük az összhang. Mindezt
a tréfás feladatok és a résztvevõk lazasága miatt sok-sok nevetés kísérte.
– b. k. –

fejû nõt ábrázolt, ami egybõl tetszést aratott. De nem akarok nagy
tömegeknek tetszeni. Célom inkább azt a réteget elérni, akikrõl
nem beszélünk még mindig. A téma bennem van, és ehhez keresek kavicsokat. A kavicsok nem
tengerpartiak, bár sokan ezt hiszik. Viszont érzõ lényeknek gon-

dolom ezeket. Sok ember megtaposta már õket. Én meg lenyúlok,
felemelem, kimosom õket. Ez az
én életem. Maga a kép készítése

a férfi is. Meg kell jegyezni, hogy a
férfiak is sok fájdalmat cipelnek –
tett egy kis kitérõt az alkotó.
– Számomra nagy teher volt a
nõiesség elfogadása, és már egyre inkább sikerül, a „nem is vagyok
én csúnya” érzés is megjelent. Ez
hozta a szép kagylókat. De végül
azt a dinamikát, ami bennem volt,
nem tudtam ezzel a technikával kifejezni, így születtek a szövetszobrok. Bár nem tartom magam
mûvésznek, mégis elfogadott a
szakma. Sok meghívásom van, a
tervem, ezeknek eleget tenni. Kérték, hogy tanítsam a kavicsképkészítést. De nem tudom. Ez nem
technika, hanem érezni kell. Viszont a technikai tudás hiányával
tisztában vagyok, ezen a téren
szeretnék fejlõdni.
A kiállításra – ahogy Burka Nikolett minden kiállítására – meghívást kaptak a látássérült emberek.
Számukra egyedi lehetõséget jelentett a tapintható képeken keresztül mûvészi élményhez jutni.
Az sem mindennapi, hogy a megnyitón két szobrot véletlenül levertek a helyérõl a (jól látó) nézelõdõk. Egyedül az alkotó nem esett
pánikba, mosolyogva közölte,
semmi baj, törhetetlenek.

HÁZASSÁGRÓL A PLÉBÁNIÁKON
MÁS A SZÓKINCS, A HIT, A KIHÍVÁSOK
 A kertvárosi és a Mária Magdolna plébániák közös programot
szerveztek a Házasság Hete jegyében, ezzel is tanúbizonyságot
téve ezen együttélési forma értékei mellett. Külön erre a hétre hirdetett egyházi szertartások, elõadások, filmvetítés, interaktív vitamûsor, egyszemélyes komédia a nõsülésrõl és romantikus vacsora szerepelt a kínálatban.
– b. k. –
A megnyitóra a kertvárosi Szûz
Mária Szeplõtelen Szíve templomban került sor, ahol Uzsalyné dr.
Pécsi Rita neveléskutató tartott
elõadást a férfiak és nõk közötti
különbségekrõl. Az elõadó a tõle
megszokott élvezetes stílusban,
hol a hallgatóságban ülõ férjek,
hol a feleségek egyetértõ fejbólogatásait kiváltó mondanivalóval érkezett. Témáját, az „egymás kedvéért születtünk” a két nem közötti
különbözõségek megértetésére és
ezen keresztül a másik elfogadásra alapozta. Bár egyik általa idézett gondolattal kifejezte azt is,
hogy a férfi és a nõi tudat között
akkora a különbség, hogy már az
is elképesztõ, hogy megfordul a
fejükben az együttélés. Nemcsak
biológiai különbségekrõl van tehát
szó, hanem többek között más a
gondolkodásmód, a beszéd és
kommunikáció, a stresszkezelés
és problémamegoldás. Ha nem tanuljuk meg az ellenkezõ nem ezen

HÁZASSÁG HETE: VIDÁM FELADATOK, SOK NEVETÉS

Uzsalyné dr. Pécsi Rita

„mûködéseit”, férfinyelven, illetve
nõi nyelven, akkor három percen
belül kész a veszekedés, miközben mindenki csak a saját legjobb
segítõ formáját hozta. Tehát baj,
ha megamból indulok ki, jegyezte
meg Uzsalyné.
A két nem közötti agyi különbségek, melyek tudományosan
mérhetõk, vizsgálóeszközzel ki-

mutathatók, már csecsemõkorban
eltérõ viselkedést, érdeklõdést
okoznak a lányoknál és a fiúknál.
A férfiaknak jobb a térlátása, a nõk
erõssége a beszédben van. Ez
utóbbi célja a kapcsolatfenntartás,
miközben a férfiak tények közlésére használják. A megromlott kapcsolatokban a gyengébbik nem fõ
indokai között a beszélgetés hiánya van. Viszont, ha egy nõ elhallgat, akkor baj van, mert ezzel a
kapcsolatot vonja meg a másiktól.
Szintén a beszéddel próbálják a
nõk a problémákat megoldani, a
stresszt kezelni, míg a férfiak
konkrét cselekvésekkel.
– Más a látásmód, a szókincs,
más a hit, más kihívások valók a
két nemnek. Mindenkiben van férfias és nõies, az arányokra kell
ügyelni. Szeressük, hogy nõk vagyunk, szeressük, hogy férfiak
vagyunk. Mindkét minõség tartozzon a családba, mindkét fél a sajátját adja, a sem az egyik, sem a
másik szürkesége nem jó. A gyerekeknek nõies nõ és férfias férfi
példa kell. A kettõjük közötti különbség a kiegészítés egyedülálló
lehetõsége. Mert, ahogy a Biblia
is mondja, „Nem jó az embernek
egyedül lennie. Alkotok neki segítõtársat, aki hozzá illõ” – idézett
az elõadó.

Az est háziasszonya, Balaicz
Zoltánné, a Zalaegerszegi Nõi
Szalon képviseletében vezette a
vetélkedõt. Miközben a szalon többi tagja zsûriként volt jelen. A feladatok összeállítása lehetõvé tette, hogy az egyébként ismert párok
új oldalukat mutathassák meg. A
Balássy Betti és Varga Feri popduó
„külhoniként” indult a babérokért, a
másik két pár, Katona Renáta és
Katona Tibor, valamint Bognár Melinda és Simon Tamás pedig a helyi üzleti életbõl és médiából „ismerõs arcok”. Legtöbbet a sajtófotós
Katona Tiborral lehet találkozni a
városban, aki most a fényképezõgépe takarásából kibújva megmutatta gentleman férj és showman
oldalát is. De egyik férjre sem lehetett panasz. Õszinte szívvel, térdre
ereszkedve kérték meg újból kedvesük kezét (az elõírt, nem egyszerû kitételeket is figyelembevéve, azaz õskori, népies és indián stílusban). Természetesen
igen volt a válasz a felkínált gyûrû
elfogadása mellett. Szintén meg-

ható volt, ahogy meglett férfiemberekként, ing-nyakkendõben fûztek
gyöngyöt feleségeiknek, báli kiegészítõként. Jutalmul a hölgyek
látványos, finom bájitalokat készítettek. Az is kiderült, sok év együttlét után is vizuális marad a férfi, azaz megnézi az asszonyt, kiemelten
a dekoltázs tájékán. Egymás megismerését a villámkérdéseken keresztül lehetett bizonyítani, a bizalmat bekötött szemmel végzendõ
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feladatnál. Egymás rezdüléseire
hangolódva készítettek közös rajzot, fejtették meg a kézzel-lábbal
mutogatás jeleit.
A legtöbb pontot a Balássy–
Varga házaspár szerezte, akik néhány dal erejéig színpadra is léptek. De abszolút gyõztes a közönség volt, számukra kiváló szórakozást jelentett ezen szeretetteljes
és laza házaspárok intimebb világába való betekintés.

Meghívó
A Lokálpatrióta Klub következõ vendége, dr. Bilkei Irén
Régi idõk asztalánál címmel
tart elõadást a középkori táplálkozásról, receptekkel, vetítéssel
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MINDENNAP KELLENE ÉNEKELNI!

Liszt-iskola
nagykórusával,
– Néha azért nehéz elképzelni,
akár az öreg diákokból álló kó- hogy a mostani gyerekek két „terussal. Hogy az egyéb formá- lefonnyomkodás” között reneciókról, vagy a díjakról már ne is szánsz dalokat énekelnek, és élbeszéljünk. Ráadásul nemcsak vezik. Nem tartják idõnként vicnépzenérõl van itt szó, hiszen cesnek a régi zenék szövegeit?
menet közben képezte is magát:
– Pedig tényleg élvezetesek
barokk-reneszánsz kurzust, in- ezek a zenemûvek napjainkban is.
tenzív karnagyi kurzust is elvég- A közös éneklés által meg még
zett.
jobban! És igen, néha viccesnek
– Szemléletet ad, ízlést for– Mindez talán a már említett tartják a dalokat, nevetnek rajta,
mál...?
– Ez így igaz! Nyitottabbak leszünk a világ dolgai iránt, megtanuljuk, hogy mi értékes, és mi kevésbé az. Ha pedig valaki színpadon is többször szerepel kiskorában, akkor az magabiztosabb felnõtt lesz. Arról nem is beszélve,
hogy mennyire felszabadító dolog
a közös éneklés. A kórusnak hihetetlen ereje van! Együtt lélegzünk,
együtt rezdülünk; óriási energiákat
mozgat meg, és az ember még a
bánatát is kiénekelheti közben. A
régi tanítványaim is mindig mondják, hogy soha nem felejtik el ezeket a pillanatokat. Persze nekem
Kövécs Edit
olyan szempontból szerencsém
van, hogy egy zenei tagozatos, te- nyitottságból és folyamatos érdek- de akkor ezt meg kell beszélni. A
hát direkt erre szakosodott iskolá- lõdésbõl fakad. A népzene az humor egyébként is fontos, mint
ban taníthattam. Így a mindennapi alap, és a gyerekek is nagyon sze- ahogyan az is, hogy a gyerekek
énekóra adott volt. Zala megye pe- retik énekelni az egyes ünnepkö- úgy jöjjenek ki délutánonként az
dig szintén szerencsés, hogy olyan rökhöz kapcsolódó dalokat. Azon- iskolából, hogy kaptak valamit,
jeles és elhivatott szakemberek ban nemcsak magamon, hanem a hogy gazdagabbak lettek valamitettek az ügyért, mint Vajda József, tanítványaimon is éreztem, hogy a vel. Nem pedig úgy, hogy „na, végidõsebb és ifjabb Horváth Károly, il- reneszánsz korok dallamait is jó re eltelt nap”. Éppen ezért az
letve elõdöm, Büki Gyuláné Adél énekelni, mint ahogy a nagy ro- éneklést, zenetanítást jó összekötnéni. Annak idején tõle vettem át a mantikusokat, Schubertet és ni valamivel. Akár egy kis háttérLiszt-iskola tanári és kórusvezetõi Schumannt is. Felsõbb osztályok- történettel, akár rajzolással, fesfeladatait. Büszke vagyok rá, hogy ban nyilván amúgy is bejönnek a téssel, vagy a külföldi szövegek lea nagy elõdök munkájához én is képbe a klasszikusok, de a kórus- fordításával. Az ének és a zene
hozzá tehettem a magamét.
találkozókra is szívesen készül- mindig egy komplex dolog. Iroda– ...ami nem is kevés, hiszen tünk ilyen mûvekkel. Természetes lom, történelem, képzõmûvészet
felsorolni is nehéz lenne, hogy volt, hogy ha lehetõségem adó- kapcsolható hozzá. Egy jó énektamennyi tehetséges diákot indí- dott, mindig elmentem/elmentünk nárnak szinte mindenhez kell értetott útnak, hányszor lépett szín- konferenciákra, továbbképzések- nie egy kicsit.
padra itthon és külföldön, akár a re, külföldi fellépésekre.
– Mi a helyzet a mai zenékkel?

A ZENEI NEVELÉS JÓTÉKONY HATÁSAIRÓL – KÖVÉCS EDITTEL

 A Kodály-módszerben hisz, meg a mindennapi éneklés személyiségre és lélekre gyakorolt pozitív hatásaiban. A város nemrégiben Zalaegerszegért díjjal jutalmazta Kövécs Edit, ének-zene szakos pedagógus és karnagy munkásságát. A Liszt Ferenc Általános Iskola mûvészeti vezetõje nyugállományba vonul, január
30-tól már a „sétálóidejét” tölti.
– pánczél Petra –
A fentiek apropóján többek között az énektanításról és az éneklésben, zenében rejlõ örömökrõl
beszélgettünk.
– A Nemzeti Alaptanterv körül zajló viták, mintha mindig elkerülnék az ének-zene oktatást.
Ennyire nyugalmas „vidék” ez,
vagy ennyire egyértelmû, hogy
mi kerüljön be a tananyagba?
– Vannak azért viták bõven
ezen a területen is, maximum kevésbé hangosak, vagy kevésbé
politikai jellegûek. Az azért mindig
szóba kerül, hogy heti hány órában lenne jó éneket oktatni, vagy
hogy mennyire legyenek hangsúlyosak Kodály Zoltán alapelvei. Én
abszolút az utóbbi híve vagyok!
Ha nincs más eszközöd vagy
hangszered, az énekhangod akkor
is ott van. Ezt minél hamarabb tudatosítani kell a gyerekekben. Kisebb korban pedig a népdalokkal,
mondókákkal, gyermekdalokkal
lehet a legegyszerûbben és leghatékonyabban nemcsak tanítani,
hanem motiválni is õket. És hát a
hangjukon túl ott van az öt pici uj-

juk is, amivel a szolmizálás alapjait
el tudják sajátítani. Innen lehet aztán továbblépni a kórusban éneklés és a hangszerek felé.
– Maradjunk még egy kicsit
az oktatás tartalmi részénél. A
népzenei kincs adott, mint
ahogy a klasszikus zenei mûvek
is. De mi került például a rendszerváltozás után az úttörõ- és
mozgalmi dalok helyére? Legyen szó iskolai énekóráról
vagy kórustalálkozókról.
– Fõleg más nemzetek dalai,
ami adott egyfajta nyitottságot. A
rendszerváltozás után ez a nemzetközi találkozókon is jól érzõdött.
Mint ahogyan az is, hogy mennyire
értékes külföldön is a magyar népzene, valamint Kodály és Bartók
munkássága. Mindezek ellenére
néha úgy érzem, hogy mégsem
gazdálkodunk jól a Kodály-módszerrel. Minden iskolában napi
szinten kellene idõt fordítani az
éneklésre, zenére! Hiszen a gyermekkorban megszerezett zenei
mûveltség – még ha nem is lesz
énekes, vagy zenész valaki – a felnõttkorra is kihat. Sokkal igényesebbé, kreatívabbá válunk tõle.

MEZÕN ÁLLÓ VÁROSTÓL A VÁRFALAKIG

ról jelenleg tudható. Arra nem volt
mód, hogy az elõkerült leletanyagot részletesen elemezze, inkább
összefüggéseket vont le a város
területén zajló ásatások eredményeibõl. Utóbbiak közül volt olyan,
ami az 1960-as évek végén zajlott,
ám összességében azt lehet monA történész szerint nem is elsõ- kal kapcsolatos fejezeteit illeti, dr. dani, hogy a 2000-es évekig Zalasorban a jogállás a fontos, hanem Vándor László elmondta: a már egerszegen inkább csak alkaloma centrális mutató, azaz hogy meglévõ eredményeket igyekezett szerûen voltak kisebb ásatások. A
mennyire volt egy város piacközpont vagy központi hely. Egerszegnek pedig már a 15. századtól
vásártartási joga volt. Ami viszont
még ennél is lényegesebb, hogy
volt szõlõmûvelés a településen.
Az írásbeliség ugyanis jellemzõen
ezeken a helyeken jelent meg elõször. Az éppen a korabeli dokumentumokból tudható, hogy a szõlõbirtokok örökös konfliktusra adtak okot a gazdák között. Sok peres ügy volt, sõt 1446-ban még
párbajra is sor került, annak ellenére, hogy ez akkoriban már kevéssé
volt jellemzõ. Bilkei Irén arról is beszélt, hogy 1420–1604 között kilenc városbíró neve ismert, 1567
Dr. Bilkei Irén és dr. Vándor László
után pedig már megyegyûléseket
is tartottak, sõt a beszedett adókat összevetni Bilkei Irén munkájával, jelentõsebb eredményeket hozó
is itt gyûjtötték.
ezenkívül próbálta összefoglalni kutatások a belváros-rehabilitációAmi a kötet régészeti kutatások- mindazt, ami az egerszegi végvár- hoz kapcsolódó feltárásokhoz köt-

KÖTET A KÖZÉPKORI EGERSZEGRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezt a tényt a források felhasználásánál mindig figyelembe kell
venni, hogy ne tévedjünk.
Ami a település legkorábbi múltját illeti, annyi bizonyos, hogy
1266-ban a veszprémi püspökség
birtoka lett, majd az oligarchák
(kiskirályok) hatalmának megtörése után (valószínûleg 1321 körül)
királyi kézbe került, és az Anjoukorban ott is maradt. 1389-ben
Zsigmond király a Kanizsai családnak adományozza Egerszeget, tõlük a veszprémi püspök birtokába
került a település. Növekvõ jelentõségét mutatja, hogy 1421 után királyi faluból mezõváros, vagyis
oppidum lett. Bilkei Irén itt arra is
felhívta a figyelmet, hogy sokan
gondolják azt tévesen, hogy a mezõváros mezõgazdasági várost jelent. Tulajdonképpen mezõn álló,
vagyis fallal nem körül vett településrõl van szó.

SZÉPIRODALMI VÁLOGATÁS
MEGJELENT A VOLT ZRÍNYIS DIÁKOK KÖTETE

 A gimnázium 125. évfordulójához kapcsolódóan mutatták
be A Föld és ég – Válogatás
egykori zrínyis diákok szépirodalmi mûveibõl címû kötetet. A
kiadvány a Zrínyis Füzetek sorozat 4. számaként jelent meg.
– pet –
A Deák-könyvtárban rendezett
ünnepélyes bemutatón Karáth
Anita, a Zrínyi-gimnázium tanára
köszöntötte az egybegyûlteket, a
város részérõl pedig Bali Zoltán alpolgármester fejezte ki örömét az
iskola évfordulója és a most megjelent kiadvány kapcsán. Mint fo-

Karáth Anita, Vajda Istvánné és Horváth Attila

galmazott: bár a „Zrínyirõl” elsõsorban a matek, a fizika és a tanulmányi versenyeken elért jó eredmények jutnak az emberek eszébe, a mostani köteten is jól látszik,
hogy az iskolában az irodalmi, mûvészeti képzés is magas szintû.
A szépirodalmi füzetet Vajda
Istvánné, a gimnázium nyugalmazott tanára ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe. Elhangzott: a könyvbe
huszonegy szerzõ alkotása került
(fõleg versek, mesék, novellák),
mégpedig kronológiai sorrendben.
Az elsõ olvasmány Keresztury Dezsõ – mint hajdani diák – Ifjúság címû verse, az utolsó pedig a legfiatalabb szerzõ, Lukács Izabella írása.
De, a kötet szerzõi között találjuk
többek között Péntek Imrét, D.
Bencze Erzsébetet, Turbuly Lillát,
Tóth Imrét, Z. Lukács Sándort,
Karáth Anitát és Bajnóczy Zoltánt is.
A friss kiadványból az iskola
Szépirodalmi Mûhelyének tagjai
olvastak fel részleteket.

hetõk. A fõbb leletek az Ady mozi,
Kossuth utca környékérõl, valamint
a nagytemplom, a piac és a Göcseji Múzeum környezetébõl kerültek elõ, zömmel 2002–2017 között.
A feltárások eredményeként
nagy vonalakban megrajzolható a
város középkori, kora újkori településképe. A régész a leletek alapján
arra következtet, hogy a nagytemplomtól a mai Budapest Bank
felé haladva éltek a módosabb lakosok, a városháza, Petõfi utca felé pedig az iparosok és a szegényebb családok. Házcsoportokat
találtak még a Csány tér környékén, illetve a mai Zrínyi-gimnázium
környékén is. A régi város egyháztörténete gyakorlatilag a mai nagytemplom alatt van, így azt nem ismerjük százszázalékosan. Az egykori, 16. századi püspöki udvarház
pedig a mai törvényszék alatt áll,

– Nyilván a zenei tagozatos
gyerekek is hallgatnak mai zenét.
Senki nem mondja nekik, hogy ezt
ne tegyék. Nehéz is lenne elkerülni, mindenhonnan áramlik feléjük.
Beszélünk is a különféle irányzatokról. Reményeim szerint, akik zenei iskolába járnak, válogatósabbak lesznek e terén. Vagyis tudni
fogják, hogy mondjuk a pop-, rockzenében mi az érték, ki a jó zenész, jó énekes. Felismerik, ami silány. Amúgy felsõbb tagozatban
már szoktunk filmzenékkel, musicalekkel is foglalkozni. De készítettünk különbözõ feldolgozásokat,
átiratokat, sõt volt szerencsém kortárs zeneszerzõkkel is együtt dolgozni. Nemcsak hazaiakkal, hanem külföldiekkel is. Szóval a mai
zene – ha az minõségi – egyáltalán
nem elvetendõ. Mint ahogy az
sem, hogy a diákokat megtanítsuk
ötletelni, improvizálni. Úgy látom
viszont, hogy az iskolarendszer ez
utóbbit kissé háttérbe szorítja. A
pedagóguson sok múlik, hogy mit
csempész be a foglalkozásokba.
– Ilyen pörgõs évtizedek
után, gondolom a nyugdíj nem
jelent teljes visszavonulást?
– Valóban aktív, sõt mozgalmas
volt az elmúlt negyven év, és a
Liszt-iskola nekem egy Tündérországot jelentett! Fájó szívvel is jöttem el év elején. Most azért élvezem egy kicsit a szabadságot,
utazgatok, többet vagyok a családdal. De természetesen nem fejezem be teljesen a munkát. Most
volt egy fellépésünk a koraszülött
gyerekekkel az alapítványi báljukon. Ráadásul ebben a kis produkcióban Sasvári Sándor színmûvésszel dolgozhattam együtt, ami
nagy öröm. Ezenkívül vannak magántanítványaim, és egy továbbképzés is tervben van…

ezért azt sem lehet feltárni. Azt
azonban tudjuk, hogy 1546-ban, a
közelgõ török veszély miatt,
Egerszeg a mezõváros megerõsítését kéri Zsigmond királytól. A város elsõ védõfalai (a mai Sütõ utca
vonalában) 1548–1553 között készültek el, ezt követte a további
építés. Vándor László utalt arra is,
hogy a vár védelme gyenge volt;
néhány ágyú és szakállas puska
jelentette a fegyverzetet.
A kötetben várleltár is található,
továbbá tizenkét olyan korabeli dokumentum, melyek eddig még nem
jelentek meg magyarul. A kiadvány
képei között pedig látható az a
Ledentu-féle tollrajz is, mely az elsõ ismert és többé-kevésbé hiteles
ábrázolása a városnak. Bár, mint
azt a régész jelezte: Ledentu valószínûleg sosem járt itt, elbeszélésbõl vethette papírra a városképet.
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HIRDETMÉNY
A „SPORT MECÉNÁSA DÍJ” ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a „Sport mecénása díj” adományozásával kívánja kitüntetni 2020. évben is azt a magánszemélyt vagy szervezetet, aki/amely az elmúlt évben kiemelt szponzora volt Zalaegerszeg valamely sportszervezetének, kiemelten támogatta a
város sportéletében megvalósuló programokat, a helyi sportélet területén fejti ki önzetlen tevékenységét.
A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján a díjból évente egy adományozható.
A díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, valamint a város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi.
A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2020. március 15. napjáig a város polgármesteréhez kell eljuttatni (levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).
Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a www.zalaegerszeg.hu portálon elérhetõ.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

ZALAEGERSZEGI LOMTALANÍTÁS 2020.

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével
Zalaegerszegen a CSALÁDI HÁZBAN ÉLÕK RÉSZÉRE házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja városrészektõl függõen 2020. MÁRCIUS 2. ÉS 2020. ÁPRILIS 3. KÖZÖTT LESZ.
Változások a zalaegerszegi lomtalanítás lebonyolításában, rendszerében!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2020-as esztendõben városrészenként egy
nap lesz felajánlva a családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybevételére!
További változás lesz a lomtalanítás során átadható hulladékok körét érintõen, pl. a fásszárú
és lágyszárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél, ágak, gallyak, valamint az elektronikai hulladékok lomtalanítással egybekötött átadása és elszállítása megszûnik.
A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési napra kell
bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi
fel! Az érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel. A lom hulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni kerítésen belül, a tehergépjármûvel megközelíthetõ bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra.
A szolgáltató dolgozóinak ingatlanra történõ bejutását az ingatlantulajdonosnak, ingatlanhasználónak kell biztosítania!
Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve azon hulladékok körét,
amelyek a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel
áttanulmányozni.
A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:
•
•
•
•
•

bútorok, berendezési tárgyak (pl.: ágy, ülõgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szõnyeg,
edények stb.),
kertibútor-garnitúra,
nagyobb játék,
fémek,
lakóingatlanonként egy garnitúra (maximum 4 db) személyautó-, vagy motorkerékpár-gumiabroncs,
felnimentes állapotban.

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

•

•
•
•

vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem),
ruha, textília (zsákolt állapotban sem),
szelektív hulladékgyûjtés keretében átvételre kerülõ, újrahasznosítható hulladékok (mûanyag, papír, fém, üveg csomagolóanyagok, újságok, nyomtatványok, könyvek stb.)
fásszárú és lágyszárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél, ágak, gallyak (zsákolt állapotban
sem),
építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók,
ablakkeret, redõny, ablaküveg, ajtó, szigetelõanyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, tapéta,
ereszcsatorna stb.),
veszélyes hulladék, és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeresdobozok, festékes-, olajos-, lakkosflakonok, akkumulátorok, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj stb.) valamint jármûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,
elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából származó hulladékok,
tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó-gumiabroncs felnivel, illetve a meghirdetett mennyiség felett,
továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget
meghaladó, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási lehetõségérõl tájékozódjon a hulladékudvar átvételi feltételeinél.
A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, illetve a
lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont elõtti munkanapon 12.00 óráig lehet leadni.
IDÕPONTOK: 2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.

március 2.
március 3.
március 4.
március 5.
március 7.
március 12.
március 13.
március 14.
március 16.
március 17.
március 19.
március 20.
március 21.
március 28.
március 30.
március 31.
április 1.
április 2.
április 3.

Zrínyi u. környéke
Landorhegy, Szívhegy
Kaszaháza, Neszele, Gólyadomb
Pózva, Nekeresd
Andráshida, Hatház
Csácsi-hegy, Bozsoki-hegy, Gévahegy, Pipahegy
Vorhota, Erzsébethegy
Csács, Bozsok
Jánkahegy, Lukahegy
Ságod
Öreghegy, Gálafej, Vakaroshegy
Ebergény, Egerszeghegy
Páterdomb, Belváros
Besenyõ, Botfa
Kertváros
Ola
Becsali
Gógánhegy
Bazita

KÖZREMÛKÖDÉSÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete több elismerési formáról rendelkezik. Két kitüntetõ cím a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepi
közgyûlésen kerül átadásra:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” legmagasabb
helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek számára, akik hosszú idõn
át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s
ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot,
melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a sport
és a közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi életének fejlõdéséhez.
E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá legalább
200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A címek adományozására vonatkozó, indokolással ellátott javaslatot 2020. március 10. napjáig
beérkezõleg kell eljuttatni Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 2020. április 9-i ülésén dönt a kitüntetõ címek odaítélésérõl.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI ADATGYÛJTÉSRÕL
 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Zalaegerszeg településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint. A felvételek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti megnevezései a következõk:
1539
1942
2153
2154

Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei
A lakosság utazási szokásai
Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvétel, naplóvezetés
Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvétel, éves kikérdezés

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a
Statek Statisztikai Elemzõ Központ Kft. (Statek
Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezõi végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktua-

ÁPOLÓT/
GONDOZÓT
KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI
GONDOZÁSI KÖZPONT
IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
(ZALAEGERSZEG,
LANDORHEGYI U.13/A)
FELVÉTELT HIRDET

1

FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ
MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltétel: OKJ ápoló
vagy szociális (szak)gondozó
végzettség.
Jelentkezni a 92/511-342-es
telefonszámon, vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu email-címen lehet önéletrajzzal.

ÚTLEZÁRÁS
2020. február 25-én (kedd)
16.45-tõl 18.30-ig a Városi
Farsang miatt LEZÁRJÁK a
Széchenyi tér és a Kossuth utca teljes szakaszát. A jelzett
idõpontban az autóbuszjáratok
terelõúton közlekednek. Az útzár feloldására a felvonulást
követõen fokozatosan kerül
sor.
Megértésüket köszönjük!
Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata

lizált változatából véletlenszerû mintavétellel történik az ország különbözõ településein.
Az adatfelvételekbõl származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzõinek feltérképezésében. A kapott adatokat a KSH a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. CLV. törvény, valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelet (általános adatvédelmi rendelt, GDPR)
elõírásának megfelelõen bizalmasan kezeli, azokat
más szervek, személyek részére nem szolgáltatja
ki. Az eredményeket név és egyedi azonosító nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közlik.
A lakosság részére munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 8.00 és 16.30 között, pénteken 8.00 és
14.00 óra között a +36-80/200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu e-mail-címen adnak
felvilágosítást az adatgyûjtés módszertanával és a
kutatási
eredményekkel
kapcsolatosan
a
www.ksh.hu internetes oldalon található tájékoztatás.
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Sport

A ZTE NKK AZ 5. HELYNÉL VÁLTOZÁS A ZTE FC CSAPATÁNÁL
NEM ADJA ALÁBB

A KUPÁBAN TÚLLÉPNÉNEK A GYÕRÖN
 A férfi kosárlabdázóknál elkezdõdött a szünet, a nõknél véget
ért. A ZTE NKK az 5. helyrõl várja a bajnoki alapszakasz hajráját.
Amennyiben a zalai csapat a hátralévõ három fordulóban nyer,
minden bizonnyal a megtarthatja helyét a táblázaton. A nõknél
nincsen középszakasz, a rájátszást mindenképpen jó pozícióból
kezdené a ZTE.

– A két és fél hetes szünetben
pihentünk egy keveset, majd következett egy 3–4 napos alapozó
idõszak. Utána igyekeztünk a játékbeli hiányosságainkat eltüntetni, valamint a csapatjáték további
összecsiszolása szerepelt a programban – hangoztatta Horváth
Zsófia vezetõedzõ.
– A bajnoki szünetben egyik
riválisuk meglepetésre kikapott a
PINKK-tõl, ami feltehetõen nem
jött rosszul a ZTE számára…

– Nem akarunk más csapattal
foglalkozni, az alapszakasz hátralévõ mérkõzéseit szeretnénk megnyerni. A PINKK gyõzelmének örülünk, hozzá kell tenni, hogy a
TFSE MTK-ból kulcsjátékosok hiányoztak. Nekünk mindenképpen
jól jött, hogy közvetlen riválisunk
kikapott. Igaz, az idei bajnokságban bárki bárkit legyõzhet.
– A ZTE NKK-ra a bajnokság
mellett vár a Magyar Kupa négyes döntõje. Mit várnak a Gyõr
ellen?
– Egy történelmi ellenfelet kaptunk. A mérkõzésnek most az idei
évben történt óvás miatt külön pikantériája van. A játékosok,
edzõk átérzik a mérkõzés fontosságát. Kellenek a bajnokságban
az ilyen pikáns találkozók. Remélem, folytatjuk ellenük a jó sorozatunkat, és bejutunk a legjobb
négy közé.
– A bajnokságban már akármi is történik, ott lesz a ZTE a
legjobb nyolcban...
– Nagyon bízom benne, hogy
ott leszünk, és abban is, hogy sikerül megtartani az ötödik helyet.

MÁRTON GÁBOR AZ ÚJ VEZETÕEDZÕ
 Gyengén kezdte a tavaszi idényt a labdarúgó NB I-ben a ZTC
FC csapata. Egy ideig tartott a bizalom Dobos Barna irányában.
A Bp. Honvédtól elszenvedett vereség után azonban leült egymással tárgyalni a klub vezetése és a vezetõedzõ. A tárgyalás
eredményeként Dobos Barna felajánlotta lemondását, amelyet elfogadtak.
– Nagy élmény volt a ZTE-nél
eltöltött másfél év – mondta a búcsúzó Dobos Barna. – Örök emlék
marad számomra a tavalyi szezon
gyõzelmi sorozata és a bajnoki
cím. A feljutás után õsszel az NB Iben is eredményes, élvezhetõ játékstílust tudtunk kialakítani. A
helyzetkihasználásunknak kellett

volna jobbnak lennie. Köszönöm
Végh Gábor tulajdonosnak és
Sallói István sportigazgatónak a
bizalmat, és hogy kiálltak mellettem.
A vezetõedzõvel egy idõben távozott két segítõje Helm András és
Jávorka András.
A ZTE vezetése gyorsan meg-

GYÕZELEMMEL BÚCSÚZTAK A BL-TÕL
ZTK FMVas–KK Zapresic
(horvát) 6:2 (3668-3607)
Bajnokok Ligája férfi tekemérkõzés a legjobb négy közé jutásért,
második találkozó. Zalaegerszeg.
EREDMÉNYEK (elöl a hazaiak):
Boanta (636 fa)–Gaspert (575
fa), 1:0, Nemes (634)–Bogdanovics (572), 2:0, Járfás Sz. (603)
–Vlakovski (650), 2:1, Rudolf
(620)–Manev (603), 3:1, Farkas S.
(593)–Mance (577), 4:1, Farkas Á.
(Kozma) (582)–Balanca (630), 4:2.
A több ütött fáért járó két pontot
a ZTK FMVas kapta, így alakult ki
a 6:2-es végeredmény.

Elektromures Romgáz TG (román)
–ZTE ZÁÉV 6:2 (3420:3267)
Bajnokok Ligája nõi tekemérkõzés a legjobb négy közé jutásért,
második találkozó. Marosvásárhely.
EREDMÉNYEK (elöl a hazaiak):
Seres (566 fa)–Hegedüs (555
fa), 1:0, Duka (618)–Csurgai
(541), 2:0, Fekete (557)–Airizer
(566), 2:1, Sáfrány (608)–Kovács
D. (534), 3:1, Ciobanu (543)–Gál
(Molnár) (500), 4:1, Miklós (538)–
Nemes-Juhász (569), 4:2.
A több ütött fáért járó két pontot
a Romgáz kapta, így alakult ki a
6:2-es végeredmény.

találta Márton Gábor személyében Dobos Barna utódját. A szakember játékosként szerepelt a
PMFC csapatában, játszott Franciaországban, Izraelben, majd ismét itthon a Bp. Honvéd és a
PMFC csapatában. Edzõi pályafutását is Pécsen kezdte, dolgozott Kaposváron, Kozármislenyben, Siófokon. Neve az elmúlt évek során többször felmerült a ZTE vezetõedzõjeként. A
két félnek most sikerült megegyeznie egymással. Márton Gábor féléves szerzõdést kötött a
ZTE-vel. Egyértelmû elvárás felé,

hogy tartsa bent az NB I-ben a
zalai csapatot. A szakvezetõ
munkáját pályaedzõként Takács
Lajos segíti. A kapusokkal továbbra is Vlaszák Géza foglalkozik. Az új stáb tagja maradt Victor
Moore erõnléti edzõ is.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE NKK–PINKK Pécsi 424 92-79 (21-21, 23-16, 18-23, 30-19)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2-1 (1-1)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Dág KSE–ZTE RK
3:0 (13, 16, 24)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Dág.
ZTE RK–TFSE
1:3 (–14, –23, 22, –19)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Zalaegerszeg.
Sárvári Kinizsi SE–Egerszegi KK 31-19 (13-11)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Sárvár.
HVSE Infraplan II.–Z. Csuti Hydrocomp SK 3:9.
NB I B csoportos sakkmérkõzés. Szombathely.

SZABÓ ZSOLT ISMÉT VÁLOGATOTT SZÛCS VALDÓ AZ EURÓPAI MEZÕNY ÉLÉN
SOKAT JAVULT A ZALAKERÁMIA ZTE VÉDEKEZÉSE

 Bencze Tamást a horvát Ante Nazor követte a Zalakerámia
ZTE KK férfi NB I-es kosárlabda-csapatának kispadján. Az új
szakvezetõvel eddig nem kapott ki a zalai csapat, legutóbb az
Atomerõmû SE Paks együttesét verte magabiztosan. Mi változott
meg a csapatnál, minek köszönhetõ a nagyfokú formajavulás,
eredményesség – errõl kérdeztük Szabó Zsolt csapatkapitányt.
– Lendületben van a csapat,
rosszkor jön a szünet a bajnokságban a válogatott szereplése
miatt…
– Egy biztos, lendületben vagyunk, de azért még van mit gyakorolnunk. No, meg egy kis pihenõ
sem árt – vélekedett Szabó Zsolt. –
Azt mondanám, jókor is jött a szünet, meg nem is. A következõ fordulók adják meg rá a választ.
– Szabó Zsolt számára azonban nem nagyon jut pihenõ,

ZALASZÁM ZAC-SIKEREK ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN
 A közelmúltban a Zalaszám ZAC atlétái több kiváló eredményt
értek el.

ból látszik, hogy Ante Nazor keménykezû edzõ...
– A tréningeken megköveteli a
fegyelmet, a gyakorlatokat teljes
intenzitással kell végezni. Úgy vélem, kicsit kellett a csapatnak egy
keménykezû edzõ. Mondhatjuk
úgy is, hogy gatyába rázta a társaságot az új vezetõedzõ.
– Rövid idõ alatt látványosan
javult a csapat védekezése,
hogy sikerült ezt elérni?
– Már említettem a fegyelmeA lengyelországi Torunban rangos nemzetközi fedett pályás atlétikai versenyen Szûcs Valdó, a
Zalaszám ZAC magyar bajnok
gátfutója már az elõfutamból is
élete második idõeredményével –
7,67 mp – került be a döntõbe. A
60 m gát egy óra múlva sorra kerülõ fináléjában tovább javítva éle-

te legjobbján, 7,59
mp-es teljesítménnyel
4. helyen ért célba. Valdónak ez a 60 m gátas
idõeredménye a 6. legjobb a világon és a 3.
legjobb Európában.
Néhány nappal késõbb Lódzban állt rajthoz Szûcs Valdó 60 m
gáton. Az elõfutamot
7,70 mp-cel nyerte, a
döntõben pedig többek
között az európai ranglistavezetõt is megelõzve, 7,57 mp-es kitûnõ
idõeredménnyel elsõként ért célba.
A Zalaszám ZAC következõ
gátfutó korosztályának legkiválóbbika – Röszler Dóra – a fedett pályás országos bajnokságon magabiztosan és technikailag is jól kivitelezett futással gyõzött a 60 m-es
gátfutásban. Csiszár Attila felkészítõ edzõ nem csak a gyõzelem-

nek örült, hanem annak is, hogy Dóra 8,95
mp-es teljesítménye e
korosztály legjobb magyar eredménye is.
A bajnokság krónikájához tartozik még,
hogy a Zalaszám ZAC
4x200 m-es váltója Király Kira, Bognár Emma Zsófia, Gyenese
Zsófia és Schein Kata
összeállításban
1;52,60 perces idõeredménnyel futamot
nyerve a 6. helyen
végzett.

EGERSZEGI DZSÚDÓBRONZ „SÚLYOS” ÉRMEK KÖRMENDEN

 Budapesten rendezték meg az idei év elsõ országos ifjúsági
dzsúdó rangsoroló versenyét.
hosszabb szünet után meghívták az Eb-selejtezõre készülõ
magyar válogatott keretébe...
– Nagyon örülök a meghívásnak, remélem, tudok segíteni. Tudom, hogy sokan hiányoznak különbözõ okok miatt, de a válogatottság mindenképpen megtiszteltetés számomra.
– Visszatérve a ZTE-hez, egyre kevesebb pontot kapnak, minek köszönhetõ?
– Az új szakvezetõ érkezésével
egyértelmûen jobb lett a védekezésünk. Jóval határozottabbak,
agresszívabbak lettünk ebben a
mûfajban.
– A külsõ megnyilvánulások-

zett edzésmunkát, meg sokat gyakoroljuk a védekezést edzéseken.
A csapat támadópotenciálja eddig
is megvolt, mivel több jó dobó van
a keretben. A védekezésünk
összeállt, mindenki teszi a dolgát,
jönnek a gyõzelmek.
– A szurkolók egy része már
álmodozik, az alapszakasz végén az 1–5 közé várja a csapatot?
– Lehet álmodozni, de jó lesz,
ha ott leszünk az elsõ nyolcban.
Aztán, ha úgy alakulnak a dolgok,
nyilván igyekszünk megragadni a
lehetõséget, egyelõre azonban az
elsõ nyolc közé kerülést tartom
reálisnak.

A viadal egyben
korosztályos válogató viadal is volt.
A 261 sportolót felvonultató mezõnyben ott voltak a Zalaegerszegi Judo
SE fiataljai, közülük az 50 kilósok
mezõnyében Mátéffy Gábor bronzérmet szerzett. A
60 kilósok súlycsoportjában Herczeg
Zsombor az 5..
míg Ódor Patrik, a
9. helyen zárt.

 A ZTE SK súlyemelõi Körmenden területi minõsítõ versenyen
indultak. A megmérettetésen négy egyesület 45 sportolója vett
részt.

A ZTE versenyzõinek eredményei. Fiú.
67 kg: 1. Kámán Hunor
87 pont. Serdülõk. 73
kg: 2. Nátrán Álmos 66
kg (28+38). Ifjúsági. 61
kg: 1. Rácz Gergõ 174
kg (77+ 97). Felnõttek
61 kg: 1. Rácz Dániel
188 kg (86+102), 67 kg:
1. Kárász Kristóf 148 kg
(68+80).
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. FEBRUÁR 18.
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

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

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:

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!

egyéni vállalkozó

