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ORBÁN: AZ ÁLLAM FEJLESZTÕKÉNT IS JELEN LEGYEN ADOMÁNY A MENEKÜLTEKNEK

ÁTADTÁK A TESZTPÁLYÁT ÉS A HARCJÁRMÛGYÁR ÉPÜLETÉT

TOVÁBBI HELYSZÍNEKET ALAKÍTOTTAK KI

 Február 25-én, pénteken adott elõször tájékoztatást Balaicz
Zoltán polgármester arról, hogy az ukrajnai háború kapcsán mi a
helyzet az ottani testvérvárosainkban. Újabb Facebook-bejegyzésében a polgármeter a következõket írta.
A mai napon, március 24-én
harmadik ütemben, 11 raklapnyi
adománnyal a Zalaegerszegre érkezett kárpátaljai magyar és ukrán
menekülteket segítettük. Az eddigi
egy adománypont helyett a könynyebb eljuttathatóság érdekében
az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ (Kertváros) mellett
az Art moziban (Belváros) és a
Keresztury VMK-ban (Landorhegy) alakítottunk ki helyszíneket.
Továbbra is a legnagyobb szükség
tartós élelmiszerekre van (liszt,
olaj, cukor, só, ivóvíz, gyümölcslevek, konzervek, makarónifélék,
rizs, hagyma, fokhagyma, bébiételek), valamint tisztítószerekre, tisztálkodási cikkekre, takarókra.
Vannak, akik inkább pénzt szeretnének felajánlani. Önkormányzatunk megnyitott egy humanitárius segítségnyújtási alszámlát,
ahova fogadjuk az adományokat,
és a felajánlásokból részben a
testvérvárosaink által igényelt élelmiszereket és eszközöket igyek-

 A jármûipar fejlesztésével komplett stratégiai tervük van,
így remélhetõleg az egész európai gazdaságot most újrarendezõ nemzetközi politikai események nem teszik lehetetlenné
az újabb és újabb fejlesztési fázisok megvalósítását, fogalmazott Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a zalaegerszegi ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya átadásán.
– Antal Lívia –
Mint mondta, „fantasztikus dolgok vannak elõttünk, óriási dolgok
formálódnak.” A magyar ipar fejlesztésében óriási szerepet játszik a
jármûipar, amely 2010-ben 80 ezer, most 150 ezer családnak ad
megélhetést. Kiemelte, ilyen nagy és nehéz utat kevés európai ország tett meg, mint hazánk, amit az elmúlt 12 évben a több mint 10
százalékos munkanélküliségbõl egy teljes foglalkoztatást nyújtó
gazdaságba sikerült tenni. Ez nem ment volna a dolgozni akaró magyarok hátországa nélkül. A jármûgyártás tekintetében is igaz ez,
ezért reméli, hogy a világ jármûiparának jövõjét meghatározó nagy
horderejû technológiai kérdések megválaszolásában a ZalaZONE
Jármûipari Tesztpálya segít majd. A miniszterelnök kiemelte: a
tesztpálya létesítésének ötletével óriási kockázatot vállalt Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter, mert az esetleges sikertelenség nemcsak ezt a projektet diszkriminálta volna, hanem az
állam szerepfelfogását is. A magyar emberek elvárása ugyanis az,
hogy az állam ne csak szabályozóként, de fejlesztõként is jelen legyen. Érdemes tehát nagy fejlesztéseket elindítani állami forrásból,
mert a siker nagy fellendülést hoz, ami a GDP, a nemzeti össztermék jelentõs növekedésében is megnyilvánul majd.
Mint fogalmazott, nem élünk könnyû idõket. Újratervezés alatt áll
egész Európa, hiszen a második világháború óta nem látott méretû
háború zajlik Ukrajnában. „Mi magyarok pontosan tudjuk, mi a kockázata egy háborúnak. Pontosan tudjuk azt is, hogyan kell felelõsségteljesen viselkedni egy ilyen helyzetben, pontosan tudjuk, mi a magyar
érdek, amitõl egy jottányit sem térünk el. Ez nem a kezdõk, a dilettánsok ideje. Ez a higgadtság, a nyugalom, a megfontoltság idõszaka,
amin nem csupán a békénk és biztonságunk, hanem az ország jövõbeni fejlõdésének lehetõsége is múlik” – szögezte le Orbán Viktor.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A TARTALOMBÓL
 Új eljárás
(4. oldal)
 Hét új dallal készül
a Körzeti Stúdió
(5. oldal)
 Bajnok a ZTK FMVas
(7. oldal)

A ZÖLDEBB KÖZLEKEDÉSÉRT
ÚJ GÁZÜZEMÛ BUSZOKKAL

 Idén õsszel 39 darab MAN Lion's City 12 G típusú, sûrített földgázzal (CNG) mûködõ busszal bõvíti a Volánbusz Zala megyei
flottáját. A modern, elõvárosi jármûvek alacsony károsanyag-kibocsátásukkal jelentõsen hozzájárulnak a közlekedési társaság
környezetvédelmi céljainak eléréséhez, hangzott el a zalaegerszegi buszállomáson tartott sajtótájékoztatón.
– AL –
Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz
elnök-vezérigazgatója azt mondta:
felelõs szolgáltatóként az új jármûvek beszerzésével arra törekednek,
hogy vonzó alternatívát nyújtsanak
az egyéni közlekedéssel szemben.
A folyamatos fejlesztésekkel azt
szeretnék elérni, hogy minél többen
tegyék le a slusszkulcsot. Autó helyett üljenek buszra, hiszen a közösségi közlekedés választása egy
könnyen, bárki által megtehetõ lépés a környezetvédelem és a fenntartható jövõ felé vezetõ úton. A Zalaegerszeg elõvárosi vonalait kiszolgáló 39 új, gázüzemû buszt nettó 3,58 milliárd forintért szerzik be.
A jármûvek 35 ülõhellyel rendelkeznek és 93 utas szállítására alkalmasak. Akadálymentes kialakításúak,
kerekesszékkel és babakocsival
egyaránt igénybe vehetõk. Légkondicionáló, wifi, USB-csatlalozók,

utastájékoztató és kamerarendszer
tartozik felszereltségükhöz. Az elnök-vezérigazgató beszélt arról is,
hogy 2018 óta már 61 új, különbözõ
típusú busz biztosítja a tömegközlekedést választók számára a kényelmesebb, komfortosabb utazást Zala megyében.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy minden természeti kincsünkkel jól kell bánnunk.
(Folytatás a 2. oldalon.)

szünk majd beszerezni, részben
pedig a hozzánk érkezõ menekültekrõl fogunk gondoskodni. A
számlaszám pontos megnevezése, amire utalni lehet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 11749008-1543270416020007 (közlemény rovatba
kérjük beírni: Humanitárius segítségnyújtás). Eddig már több mint 5
millió forint adomány érkezett.
Zalaegerszegen több száz ukrán állampolgár, köztük kárpátaljai
magyar tartózkodik. Õk multina-

cionális vállalatok helyi gyáraiban
munkavállalók. Jelenleg a városban 51 menekült tartózkodik, akik
az itt dolgozó családtagoknál, illetve a munkásszállókon vannak elhelyezve. Az 51 menekült közül 14
felnõtt, 37-en pedig 18 év alattiak.
A Magyar Vöröskereszt arról tájékoztatott, hogy Zalaegerszegen
nincs olyan menekült, aki nem
családtaghoz érkezett. Amennyiben lesz ilyen, az õ szállásukról és
ellátásukról a Magyar Vöröskereszt fog gondoskodni.
A megyei védelmi bizottság kialakít egy segélypontot, ahol a
közvetlen és gyors ügyintézésre
lesz lehetõség – írta bejegyzésében többek között Balaicz Zoltán.
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Közélet

KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÁLLAMI DÍJAZOTTAKAT FENÉKPUSZTÁIG ÉR MÁR AZ M76-OS AUTÓÚT
HETEN VEHETTEK ÁT RANGOS ELISMERÉST

KÉT ÉV ALATT MEGÉPÜLHET A ZALAEGERSZEGIG VEZETÕ SZAKASZ

 Teljesülni látszik a kormány azon szándéka, miszerint a megyei
jogú városokat kössék be az autópályákba – mondta az innovációs és technológiai miniszter Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötõ M76-os autóút Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közötti három kilométeres szakaszának átadásán.
– Antal Lívia –

 A városházán köszöntötték azokat a zalaegerszegi közszereplõket, mûvészeket, akik a nemzeti ünnep alkalmából állami elismerésben részesültek. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából heten kaptak rangos elismerést. A
kitüntetetteket Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos fogadta.
– pet –
A Magyar Érdemkereszt középkeresztje polgári tagozat kitüntetést
dr. Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei
Közigazgatási Hivatal volt vezetõje
kapta, többek között a Zalaegerszeg–Marosvásárhely Baráti Társaság alapításáért, valamint az Elsõ
Magyar–Dán Termelõiskola Alapítvány Kuratóriumának vezetéséért.
Arany Érdemkereszt elismerésben
részesült Skrabut Éva Bessenyei
György-díjas népmûvelõ, a Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke, a magyar népi tárgyalkotó kultúra fennmaradását népszerûsítõ
szakmai munkájáért.
Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Önkormányzat Közgyûlésének
volt elnöke, a POFOSZ Zala megyei
elnöke Ezüst Érdemkeresztet vehetett át, az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményeiben való
hõsies helytállásáért és a politikai üldözöttek érdekképviseletéért. Ezüst
Érdemkeresztet kapott Zsuppányi

Gyula építész, volt városházi képviselõ, Zalaegerszeg fejlesztését szolgáló, több évtizedes közösségi
munkája elismeréseképpen. Szintén Ezüst Érdemkeresztben részesült Jagasics János épületgépész
mérnök, a fenntartható energetikai
rendszerek mûködtetése iránt elkötelezett szakmai tevékenységéért.
A magyar irodalom területén
nyújtott kiemelkedõ teljesítménye elismeréseképpen Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült Péntek Imre József Attila-díjas költõ, kritikus, újságíró.
A magyar nemzeti kultúra, mûvészi alkotómunka területén végzett kiemelkedõ értékteremtõ munkája
miatt pedig Magyarország Érdemes

Mûvésze díjban részesült a zalaegerszegi születésû, jelenleg Budapesten élõ Fitos Dezsõ táncmûvész,
koreográfus, a népmûvészet ifjú
mestere. (Utóbbi két díjazott nem tudott jelen lenni a köszöntésen.)
Balaicz Zoltán elmondta: örömteli, hogy ilyen kiválóságok élnek és
tevékenykednek közösségünkben.
Munkájuk igazi szolgálat, mert önzetlenül dolgoznak, hisznek valamiben, a város pedig büszke lehet rájuk. A polgármester megköszönte
áldozatos munkájukat, további aktív
éveket kívánva mindenkinek. Vigh
László hozzátette: nagy megtiszteltetés ilyen emberek társaságában
lenni, mert õk azok, akik soha nem
ijedtek meg a feladatoktól. Tevékenységükkel pedig mindenhol nyomot hagytak, melyekkel mi lettünk
gazdagabbak.
A díjazottak nevében dr. Hóbor
Erzsébet szólt, megköszönve a városnak, hogy gondoltak rájuk és felterjesztették õket a díjakra.

ORBÁN: AZ ÁLLAM FEJLESZTÕKÉNT IS JELEN LEGYEN

ÁTADTÁK A TESZTPÁLYÁT ÉS A HARCJÁRMÛGYÁR ÉPÜLETÉT
(Folytatás az 1. oldalról.)
Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) volt elnöke,
az ENSZ fõtitkárának közúti közlekedésbiztonságért felelõs különmegbízottja arról beszélt, hogy világszerte évente 1,3 millió ember
hal meg az utakon, és 15 milliónál
többen sérülnek meg tartós egészségkárosodást szenvedve. A zalaegerszegi tesztpálya azonban lehetõséget ad arra, hogy új biztonsági technológiákat fejlesszenek
és teszteljenek, amivel Európa és
a világ közlekedésbiztonságának
javulásához járulnak hozzá.
Vigh László, a térség országgyûlési képviselõje, a jármûipari
tesztpálya miniszteri biztosa jelentette készre a 265 hektáron 45 milliárd forintból felépített ZalaZONE-t,
ami, ahogy fogalmazott, mágnesként vonzza a befektetõket Zalaegerszegre. Mint mondta, fejlesztõközpontot épít az osztrák AVL, a
TÜV Rheinland akkumulátorok kísérleti központját hozza létre, a

Bosch pedig 10 milliárd forintos
fejlesztést jelentett be. A tesztpályához tesztút is kapcsolódik majd,
az épülõ M76-os gyorsforgalmi út

tor itt úgy fogalmazott, a magyarok
pontosan tudják, hogy az a legjobb háború, amelyet sikerül elkerülni. „Bismarcktól tanultuk még a

10 kilométeres szakaszát alakítják
ki erre a célra.
Aznap a Rheinmetall Lynx
harcjármûgyára elkészült épületét
és moduljait is átadták. Orbán Vik-

19. század végén, hogy minél erõsebbek vagyunk, annál kisebb az
esély a háborúra. A vaskancellárnak igaza volt: minél erõsebbek
vagyunk, annál kisebb az esély,

Prof. dr. Palkovics László a kormány által 2016-ban elindított
3600 milliárd forintos útépítési
program céljai közé sorolta, hogy
Magyarországon bárki bárhol harminc percen belül elérjen egy
autópályát, ezek jelentõs része a
határokig vezessen, továbbá biztosított legyen a megyei jogú városok összeköttetése az autópályákkal. Ez utóbbiból már csak Kaposvár, Békéscsaba, valamint Zalaegerszeg bekötése van hátra. Mint
fogalmazott, az M76-os autóút Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta
között megépült három kilométeres szakasza a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya szempontjából
is fontos, amit szintén használni
kívánnak tesztelésekre.
Komolyabb tesztekre ad majd
lehetõséget a Fenékpusztától Zalaegerszegig tartó szakaszon belül
megépítendõ tíz kilométeres okosút, ahol nagy sebességgel haladó
jármûveket is vizsgálhatnak. Jelezte, megjelent az új uniós közbeszerzési kiírás a zalai megyeszékhelyig tartó szakasz kivitelezésére, ami reményeik szerint akár két
év alatt is megvalósulhat.
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az M76-os három kilométeres új szakaszán hat felüljárót építettek. Kettõt a Zala folyó fölé, szintén kettõt a Balatonszentgyörgy–Tapolca–Ukk vasútvonal
fölé, egyet a balatonberényi bekötõút felett és még egyet a 71-es és
a 76-os út új körforgalmi csomópontjánál. Ezenfelül négy vidraátjárót létesítettek a pályatest alatt,
illetve mellette egy három kilométeres kerékpárutat.
Vigh László, Zala megye 1. számú választókerületének országgyûlési képviselõje, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, az M76-os
autóúttal megvalósul Zalaegerszeg összeköttetése az országos

autópálya-hálózattal, amit a befektetõk is kértek. Kiemelte, hogy a
jármûipari tesztpálya és annak
környezete olyan mágnesnek bizonyult, ami a közlekedés mellett
a drónok fejlesztésének és a védelmi iparnak is komoly bázisa
lesz.
Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere azt hangsúlyozta,
hogy a jármûipari tesztpálya és a
ZalaZONE mellett kiépülõ gazdasági és kutatás-fejlesztési ökoszisztéma mellett fontos a gyors-

forgalmi úthálózat fejlesztése is.
Felidézte, hogy 2020-ban épült
meg az M76-os elsõ 5,6 kilométeres nyomvonala Balatonszentgyörgytõl Holládig, valamint a zalaegerszegi 1,3 kilométeres bevezetõ szakasz.
A Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta közötti szakasszal pedig újabb fontos ütem készült el. A
projekt legnagyobb eleme a
Fenékpusztától Zalaegerszegig
tartó szakasz, amely a sármelléki
nemzetközi repülõtérhez is biztosítja majd a bekötést. Kiemelte,
hogy az M76-os autóúttal Zalaegerszeg és Keszthely számára
egyaránt elérhetõ lesz az M7-es
autópálya, ezzel együtt az összeköttetés a fõvárossal.

A ZÖLDEBB KÖZLEKEDÉSÉRT
ÚJ GÁZÜZEMÛ BUSZOKKAL

Gecse Péter, mögötte dr. Pafféri Zoltán és Vigh László

(Folytatás az 1. oldalról.)
A közlekedés egyik olyan szegmense az életnek, amelynek nemcsak megléte fontos, de annak
környezetbarát mivoltára is ügyelni kell. A Zalaegerszegre érkezõ új
gázüzemû buszok ebben segítenek majd környezetkímélõ és
költséghatékony üzemelésükkel.
Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere azt mondta, a város önkormányzata és a Volánbusz ötéves szerzõdésben mûködik együtt, amely a közös gondolkodásra és a hosszú távú fejleszhogy belekeveredünk egy háború- tésekre egyaránt lehetõséget ad.
Az önkormányzat fontos feladatába” – tette hozzá.
A harcjármûgyárral kapcsolat- nak tekinti a város környezeti állaban azt mondta: ez a magyar hadsereg új mércéje, mert „olyan jó
katonák kellenek, mint amilyen jók
az eszközeink”. „Német barátaikkal” ezért nemcsak a fejlesztésekben, hanem a legjobb mérnökök
és szakmunkások képzésében is
együtt kívánnak mûködni. A kormányfõ hangsúlyozta, a biztonság
lesz ebben az évtizedben a legfontosabb, ezért az a feladat, hogy
egy Magyarországot megvédeni
képes, a magyar érdekeknek
érvényt szerezni tudó, bármikor
bevethetõ haderõ álljon rendelkezésre.
Armin Papperger, a Rheinmetall elnöke felidézte, hogy három és fél évvel ezelõtt tárgyaltak
elõször a magyar kormánnyal, és
„nagyon világos struktúrák körvonalazódtak”. A miniszterelnökkel
folytatott megbeszéléseken leszögezték, hogy „meg kell védeni népeinket, országainkat, és ehhez
védelmi képességre van szükség
és nemzeti szuverenitásra”. Az
együttmûködés eredményeként
létesült a Rheinmetall zalaegerszegi gyára, ahol három hónap
múlva elkezdik a világ legmodernebb katonai gyalogsági páncélos
jármûvének gyártását.

potának megõrzését. Ennek érdekében klímastratégiát dolgozott ki,
amely a tömegközlekedésre is kiterjed. Ezzel kapcsolatos elképzeléseikhez jól illeszkedik a 39 új
gázüzemû autóbusz forgalomba
állítása. Az alpolgármester elmondta, hogy 2020-ban 800 milliós beruházással hat új Mercedes
csuklós buszt vásárolt a Volánbusz Zalaegerszegre. Tavaly tizenegy elektromos szólóbusz beszerzését indította el a szükséges
töltõállomások kiépítésével együtt,
amelyek az év végére illetve a jövõ év elejére érkezhetnek meg. A
helyi autóbusz-állomány átlagéletkora ezzel 7,7 évre csökken.
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Aktuális

HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ ORSZÁG- ÉS VÁROSÉPÍTÉS
ÁTADTÁK A MEGÚJULT MÚZEUMÉPÜLETET

 Hamarosan befejezõdik a Göcseji Múzeum teljes felújítása és
Ezt hangsúlyozta Gulyás Geraz új kiállítóterek elrendezése. Az intézmény dolgozói néhány hó- gely miniszter is, aki szerint a zanapja már visszaköltözhettek az épületbe, melynek mûszaki átlaiak számon tartják õseiket és az
adására a napokban került sor.
általuk teremtett értékeket. A múzeum sok nemzedék anyagát
– pet –
Zoltán polgármester, felidézve az gyûjtötte be az elmúlt évtizedeképület múltját és a múzeumalapí- ben, és gondot fordítanak az értéAz eseményen részt vett dr. tás körülményeit, úgy fogalmazott: kek megõrzésére. A Göcseji MúGulyás Gergely, Miniszterelnöksé- jeles év az idei, hiszen a város el- zeum története emiatt sok kutató
get vezetõ miniszter, dr. Palkovics sõ írásos említésének 775. évfor- áldozatos munkájának a történetét
László innovációs és technológiai dulóját ünnepeljük. Emiatt külön is jelenti. Fontos ugyanakkor, hogy
miniszter, valamit Vigh László or- öröm, hogy most kerülhet átadás- a kulturális értékek „megérkezzeszággyûlési képviselõ, miniszteri ra az 1890-ben épült mûemléki nek” a 21. századba; vagyis mobiztos.
épület. Eredetileg takarékpénztár dern múzeumokra, kiállítóterekre
Mint ismert, a múzeum épülete és bérlakások mûködtek itt, az van szükség. Az értékõrzésen túl,
a jövõt is építeni kell.
A mûszaki átadáson az épületet a kivitelezõ cég nevében
Dormán József, a
ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója jelentette készre. Az elmúlt két esztendõben teljes homlokzati felújításra, tetõjavításra, szigetelési
munkálatokra, nyílászárócserékre került
sor. De a fûtési rendszer is korszerûsödött,
valamint új látogatói
útvonalak és kiállítóhelyek
létesültek.
Utóbbiak végleges kialakítása a következõ
hetekben fejezõdik be.
A látogatókat egy
egy TOP-pályázat keretében, vala- 1950-ben létrejött (és akkor még a modern város- és megyetörténeti
mint a Modern Városok Program ré- régi városháza Kazinczy téri épü- kiállítás várja majd, valamint Nészeként újult meg közel 2 milliárd fo- letében mûködõ) Göcseji Múzeum meth János keramikusmûvész,
rintból. A rehabilitációra többek kö- 1969-ben költözött be a házba. Fekete György belsõépítész, kézött azért volt szükség, mert a mû- Azóta ugyan történt több felújítás, sõbb pedig Fischer György szobemléki épület állaga leromlott: hiá- és az állandó kiállítás is átalakult, rászmûvész is új, illetve önálló kinyos volt a szigetelés, elavult a fûté- ám mára már nélkülözhetetlenné állítóhelyet kap. Elkészült a múzesi rendszer, de a tetõszerkezettel is vált a teljes rekonstrukció.
um idõszaki kiállítótere, ahol már
akadtak problémák. Ezenkívül a törAz eseményen Vigh László hetek óta zajlik egy elõadás-soroténeti kiállítás sem felelt meg a 21. hangsúlyozta: Zalaegerszegen so- zat, de a Kisfaludi Strobl Zsigmond
századi látogatói igényeknek. A fej- ha nem volt akkora volumenû fej- szobrászmûvész életmûvét bemulesztés egyik legfõbb célja az, hogy lesztés, mint az elmúlt tíz eszten- tató terem felújítási munkái is bea megújult múzeum (és a szom- dõben. Reméli, hogy ez a tenden- fejezõdtek. A rendezvény keretészédságában hamarosan megnyíló cia a jövõben is folytatódik. A mú- ben a meghívott vendégek meg is
Mindszentyneum) járuljon hozzá a zeum felújítása, valamint az ezzel tekintették a kiállítást. Ezt követõtérség turisztikai vonzerejének javí- párhuzamosan zajló egyéb fej- en a Mindszenty-központban folytásához. Annál is inkább, mert a fel- lesztések (például tesztpálya) azt tatódott a bejárás. Az alagsorban
újított mûemléki épület a városké- jelzik, hogy a hagyományok tiszte- a régészeti feltárások során talált
pet is vonzóbbá teszi.
lete és az innováció együtt van je- téglaégetõ kemencéket is megA mûszaki átadáson Balaicz len a városban.
nézték a résztvevõk.

TETÕTÕL TALPIG
VISELETKÉSZÍTÕ MÛHELY GÉBÁRTON

A támogatók részérõl Balaicz
Zoltán polgármester és Kovács Dezsõ, az iparkamara elnöke is köszöntõt mondott.
– A helyben elért siker alapja az
összefogás, az új mûhely is ennek a
kézzelfogható, látható példája. De
minden összefogás felesleges, ha

 A Gébárti Regionális Népi Alkotóház folyamatos fejlesztésének újabb állomásaként a kovácsmûhely szomszédságában
viseletkészítõ bemutatómûhely
nyílt, melyet hivatalosan is átadtak.
– b. k. –
A mûhelyt „Tetõtõl talpig” elnevezéssel illették, s valóban, a fejfedõktõl a díszes, nemezelt lábbelikig sok
szép kelme és kiegészítõ látható itt
a vitrinekben és a szekrényekben (a
belsõépítészet Bedics Zsuzsa elképzeléseit tükrözi). A megnyitón jelen voltak a szakma képviselõi mellett a támogatók is. A kis épület kialakítását, mely Fülöp Tibor tájba illõ
tervei alapján készült, 7 millió forinttal a Csoóri Sándor Alap, 4 millió forinttal pedig a városi önkormányzat
támogatta. A berendezés a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
felajánlásának köszönhetõ.
– Ahogy a tagság és a látogatottság egyre nõ, idõrõl idõre hozzá kell
tenni valamit a házhoz, mindig kell
egy újabb hely. 2000-ben alakítottuk
ki a kovácsmûhelyt, legutóbb pedig
a Panoráma Galériát. Most pedig a
népmûvészet legnépszerûbb ága, a
textilekkel foglalkozó szakemberek
kaptak bemutatóhelyet, mely nemcsak a szakmabelieknek, hanem a

látogatóknak is élményeket nyújt –
mondta köszöntõjében Devecz Zsuzsa, az idén 40 éves Zalai Népmûvészeti Egyesület titkára.
A rendezvényen köszöntõt mondott (a népmûvészek számára a
legnagyobb pályázati lehetõséget
biztosító támogató) a Csoóri Sándor Alap Tanácsadó Testületének
elnöke, dr. Balogh Júlia, Csoóri
Sándor özvegye. A zalai vidék országhatártól függetlenül õrzi és
érintkezik Göcsej, Hetés, a lendvai
terület és az Õrség népi kultúrájával, viseleteivel, szokásaival. Nem
véletlenül ilyen gazdag és nagy erõre kapott 1982 óta a mára élenjáró
itteni népmûvészeti egyesület. A
mai korban az értelmiségi rétegnek
a feladata a népi kultúra megõrzése, átörökítése.

nincsenek közös célok, álmok. Itt
Gébárton mindig vannak, már most
is hallottam a legújabbat. De ezek a
célok olyanok, ami mellé érdemes
odaállni. Az itt dolgozóknak van hite,
ereje, akarata, össze is tudnak fogni. A mai avatásnak ez is az üzenete – mondta a polgármester.
– Ma a legfontosabb a gazdasági fejlõdés, és miközben a szemünk
elõtt nõ ki egy új Zalaegerszeg, felértékelõdnek azok az értékek, melyet a népmûvészeti egyesület gondoz. Tízéves együttmûködés van a
kamara és a népmûvészek között
programok és beruházások terén. A
jövõt a jelenbõl és a múltból kell felépíteni, ahogy Széchenyi mondta,
ezért köszönjük az együttmûködési
lehetõséget – mondta Kovács Dezsõ.

SEMJÉN ZSOLT EGYHÁZI BERUHÁZÁSOKAT TEKINTETT MEG

 Magyarországnak országépítõ kormánya van, Zalaegerszegnek
pedig városépítõ vezetõi és polgárai, jelentette ki dr. Semjén
Zsolt a Szûz Mária Szeplõtelen Szíve plébániatemplom bõvítését
bemutató sajtótájékoztatón. A nemzetpolitikáért, egyházügyekért
és nemzetiségekért felelõs miniszterelnök-helyettes ezenkívül
még négy egyházi intézményt tekintett meg a zalai megyeszékhelyen tett látogatása során.
– A. L. –
Mint mondta, amióta kormányon vannak, 3000 templomot építettek újjá és több mint 200 új
templomot építettek a Kárpát-me-

egész élete a keresztény józanságot, a keresztény ihletésû hazafiságot példázza, amely egyaránt elutasítja a fasizmust, a kommunizmust és a nemzeti szocializmust.
Amikor templomok újulnak meg, és

dencében, ami Szent István-i léptékkel is nagyon nagy teljesítmény. A zalaegerszegi egyházi fejlesztésekre is utalva úgy vélekedett, a helyi embereknek kell megtölteni élettel a templomokat és a
közösségi tereket, ezt az állam
nem tudja, de kész arra, hogy
megfelelõ körülményeket biztosítson ehhez.
Kifejtette, Mindszenty József bíboros élete, szolgálata, küldetése
elválaszthatatlan Zalaegerszegtõl.
A vértanú sorsú hercegprímás

a város közepén szobra áll a bíborosnak, ez egyben iránytût is jelent
Zalaegerszeg, Zala megye és az
egész ország számára.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, a kereszténység, a templomok
felújítása és bõvítése kultúránk része, a kormány ezért is áll az építés és a béke pártján. Mint fogalmazott, Mindszenty József annak
idején követendõ példát adott a
városnak, amely látszik az itt zajló
építkezéseken.

Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy nemcsak Magyarország kormányával közösen,
hanem itt helyben is azt vallják,
hogy az egyháznak, az államnak
és az önkormányzatnak igenis
együtt kell mûködnie. A közös gondolkodásba beletartozik az egyházi értékek megóvása, ami több fejlesztésben is megnyilvánul Zalaegerszegen. A polgármester felidézte, hogy az önkormányzat által
adományozott telken, Szûz Mária
Szeplõtelen Szíve tiszteletére és
Mindszenty József emlékére épített templomot
2004-ben szentelték fel a
Kertvárosban. A plébánia
azóta megtelt aktív közösségekkel, ami egy közösségi ház kialakítását
tette szükségessé. Ez
épül most az altemplom
bõvítésével együtt a kormány támogatásával, 425
millió forintos beruházásban.
A
sajtótájékoztatón
Molnár János atya kalauzolta körbe dr. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettest, aki ezt követõen
a 900 millió forintból újjáépülõ Szent Család Óvodát, a 62
millió forintból felújítás alatt álló református templomot, a 334 millió
forintból renovált Mária Magdolnaplébániatemplomot, valamint a 8,3
milliárdból felépített Mindszentyneumot tekintette meg. Az eseményen a felszólalókon kívül részt
vett dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke, valamint Orosz
Ferencné, Bognár Ákos és Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõk.
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ELJÁRÁS K„EORTÁRS VERSEKRÕL”A– KÖNYVTÁRBAN
.

A KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG KEZELÉSÉRE

LVISZNEK VALAMIT BELÕLE

D VARGA ÁDÁMMAL

 A költészet világnapja (március 21.) alkalmából a kortárs versekrõl beszélgettek az Apáczai tagkönyvtárban mûködõ Könyvbarát Körben. A téma egyik elkötelezettjét is meghívták vendégségbe, D. Varga Ádámot, a Hevesi Sándor Színház színmûvészét, aki
dramatizálta és rendezte a kizárólag kortárs versekre és dalokra
ide rögzíti a pacemaker-elektró- épülõ „Közel a jóhoz” címû darabot, melynek sikere a bizonyíték,
dát. Ezáltal a szív szinkronizáltan hogy minden korosztály, de különösen a fiatalok számára fontos
húzódik össze, a beteg számára lenne az irodalomnak ezt a szegmensét részletesebben ismerni.
kedvezõbb vérkeringést biztosítva
maga az alkotói folyamat, az az iz– vázolta a precíziós módszer lé- – B. K. –
galmas. Ki akartam én is írni manyegét a sikeres mûtétek során dr.
A színmûvész rövid bemutatko- gamból a problémáimat, és ehhez
Lupkovics Géza PhD a kardiológia
zása során elmondta, már a gim- nagy segítség volt a kortárs irodaosztályvezetõ fõorvosa.
náziumi évek alatt is erõsen érdek- lom. A darab bemutatója után a
lõdött a kortárs irodalom iránt, és visszajelzésekbõl hamar kiderült,
már akkor hiányolta azt a tan- hogy a szerelmi élettel kapcsolaanyagból. Amikor pedig a pandé- tos nehézségek mindenki életémia miatt talajtvesztetté vált, a kor- ben jelen vannak. Mindenkinek
társ versekben való kutakodás van lentje és fentje és minden genyújtott kapaszkodót (200 vers kö- nerációt érint – mondta D. Varga
zül választotta ki azokat, melyek Ádám, majd a darabban elhangzó
helyet kaptak a darabban). De kedvenc verseibõl, például Grecsó
nemcsak az irodalom, hanem a Krisztián: 800 karakter a szerezene is közel áll a színészhez.
lemrõl, mutatott be részleteket fel– Minden érdekel, de leginkább vételrõl. Úgy fogalmazott, csodála-

 A Zala Megyei Szent Rafael Kórház Kardiológiai Centruma a
legújabb kutatási eredményekhez igazodva, folyamatosan bõvíti
a gyógyítás módszereinek és eszközeinek tárházát.
A különbözõ részlegek, így a dr.
Tahin Tamás részlegvezetõ fõorvos irányításával mûködõ pacemaker-elektrofiziológiai labor is
élen jár az innovatív megoldások
alkalmazásában. A csapat hónapok óta készült arra, hogy ismét
bevezessen egy új eljárást. Ennek

eredményeként két páciens is
olyan pacemakert kapott, mely
speciálisan szabályozza a szívritmust.
– A hagyományos pacemakerek a jobb kamrába helyezett
elektródán keresztül ingerlik a szívet, hogy segítsék az elromlott ingerületvezetõ rendszer mûködését. Ebben az esetben a bal kamra késve húzódik össze, mert oda
a szívizomsejtek vezetik el az ingerületet. A most beültetett pacemakerek új filozófiát követnek,
mert a beültetés során az orvos
megkeresi a szív saját ingerületvezetõ kötegét – a His köteget – és

A beavatkozásokat prof. dr.
Gellér László PhD egyetemi tanár,
a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Elektrofiziológiai Részlegének és
Egynapos Kardiológiai Osztályának vezetõje végezte Zalaegerszegen – természetesen a helyi
orvosok aktív közremûködésével.
A klinika közel három éve kezdte
meg az ilyen típusú pacemakerek
beültetését.
– Nem csak a módszer tér el a
hagyományos gyakorlattól, hanem
az eszközei is újak – magyarázta
a professzor. – Speciális az elektróda, de speciális az a könnyen
mozgatható rendszer is, mellyel a
szívbe juttatjuk. A használat elsõsorban azoknál a krónikus állapotú pácienseknél elõnyös, akiknél
tartósan kell ingerelni a kamrát. Az
eljárás további távlatokat nyit a betegek kezelésében, hiszen kiválthat bonyolultabb, akár háromelektródás rendszereket is, bizonyos beavatkozások sikertelensége esetén pedig alternatív lehetõséget kínál a kardiológusok számára – sorolta a további elõnyöket
Gellér professzor.
Az új szisztémájú pacemaker eddig a klinikákon volt elérhetõ. A kórházak sorában Zalaegerszeg kardiológiai centruma az elsõk között
vette át az innovatív gyakorlatot.

DEFIBRILLÁTORT KAPTAK A POLGÁRÕRÖK
AZ ÉLETMENTÉS STRESSZHELYZETET JELENT

 A polgárõrök által nyújtott
sokféle segítségnyújtási forma
egy újabbal bõvült. Február végén ugyanis a megyei szövetség
a Rendért Zalai Közbiztonsági és
Polgárõr Egyesületnek defibrillátort adományozott. Az életmentõ
készülék elsõsorban a polgárõrök által biztosított rendezvényeken lesz, remélhetõleg nem
szükséges, készenléti eszköz,
melynek a beszerzését az országos egyesület támogatta.
– B. K. –
Sándor Dénes, a Rendért
ZKPE elnöke sajtótájékoztató keretében jelentette be az adomány
átvételét. Elmondta, a segítési lehetõségek egyre szélesebbek, a
lakosság mindinkább el is várja ezt
a polgárõröktõl, akikhez egyre nagyobb bizalommal vannak. A bûnmegelõzési tevékenységük mellé
ezért az életmentõ feladatot is fel
szeretnék venni.
– A város területén általában
négy percen belül kiérnek a mentõk,
de külterületre már nem biztos, és
az idõ sokat számít ilyenkor. Illetve a
nagy tömegeket megmozgató ren-

CSALÁDI ÉRINTETTSÉG IS VAN
MÁNYOKI ATTILA JÓSZOLGÁLATI NAGYKÖVET

 Újabb jószolgálati nagykövetet köszönthet a soraiban a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány. Mányoki Attila hoszszútávúszó is csatlakozott az alapítványt népszerûsítõ, szponzorálását segítõ csapathoz. A hivatalos felkérésre, a nagyköveti oklevél átadására a város Dísztermében került sor.

tos, hogy azt a töredék másodpercet, amikor a fiú elõször fogja meg
a lány kezét, kimerevíti a vers, és
az ember összes felbukkanó gondolatát közli az örömtõl a kétségbeesésig, ami a szerelem kezdetekor elõfordul.
– A fiatalságot az õ nyelvén, a
kortárs irodalommal lehetne jól elérni. Sajnos ezzel nem tart lépést
az oktatás, a kötelezõ olvasmányok. A mai világ pergõ, képi, nem
köti le a fiatalokat a 10-20 oldalas
leírás, amikor azt egyetlen fotón is
meg lehet látni. Pedig nagy erõ
lenne a kortárs irodalomban, ahol
olyan drámai és ritka témát feszegetõ írások is vannak, mint például
egy korai abortusz a fiú szemszögébõl, ami biztosan mély nyomot
hagy és elgondolkoztat. Elvisznek
valamit belõle – fogalmazott
– A könyvtár feladatai között
van a kortárs irodalom népszerûsítése is – tette hozzá Jasztrab

– A munkánk nem mindig sikeres, vannak sikertelen próbálkozások is, extrém, embert próbáló
esetek is. A nagykövetek az alapítvány hírét viszik, és annak a
küzdelmes munkának a hírét is,
– b. k. –
ket pedig ma már nem eltiltják a mely a sporthoz hasonlatosan itt
sporttól, hanem éppen buzdítják, jellemzõ. Arról a sportról beszéLubics Szilvia hosszútávfutó, még súlyos betegek esetében is, hi- lek, mely rendszeres, küzdelmes
Borbás Marcsi televíziós mûsorve- szen ez javítja az életminõségüket. és nemcsak alkalmi komfortzónazetõ és Bicsák Bence triatlonversenyzõ után Mányoki Attila bõvítette a jószolgálati tevékenységet
végzõ nagykövetek sorát. Dr.
Gárdos László, a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház gyermekosztályának fõorvosa, az alapítvány
alapító tagja elmondta, nem véletlen, hogy a nagykövetek között több
sportoló van. Mányoki Attila pedig
már extrém sportolóként is jegyezhetõ. Õk, bár egészségesen, de
mégis át tudják élni az emberfeletti
küzdelem érzését a célért, amely a
koraszülöttek és az õket ápoló személyzet esetében életben maradást/életben tartást jelent. A betege-

dezvényeken is jó, ha van a helyszínen életmentõ készülék, amit örömmel fogadtunk a megyei szövetségtõl – mondta Sándor Dénes.
– A tagságot fel kell készíteni
az eszköz használatára. Az újoncoknak a módosult, kibõvített alapképzés része lesz, a gyakorlott
polgárõröknek pedig a rendszeres
frissítõ képzés keretein belül tanítjuk meg mindezt. A felkészítésben
közremûködik majd a Vöröskereszt helyi szervezete, akikkel nagyon jó partneri kapcsolatot ápolnak a polgárõrök – tette hozzá

elhagyással jár – fogalmazott a fõorvos.
Mányoki Attila az oklevél átvétele után kapott szót, miután levetítették a sikerig tartó próbálkozásainak, az Ocean's sevens teljesítését dokumentáló filmnek egy
részletét, amikor a halál torkából
jött vissza, és állt újra rajthoz a
hosszútávúszó.
– Már régóta megfogalmazódott bennem a jótékonykodás gondolata, családi érintettség is van a
koraszülöttség kapcsán. Éveken
keresztül kaptam szponzori támogatást, hogy a célkitûzéseimet
meg tudjam valósítani. Három évtized küzdelem után most már én
is tudok adni, visszaadni és nagyon szívesen teszem azt egy
ilyen csodálatos alapítvány javára.
Ma már az idõm nagy részét külföldön töltöm, ahol más az adományozási kultúra, mint Magyarországon. A jövõbeni erõpróbáimat
adománygyûjtéssel kapcsolom öszsze. Örülök, hogy hozzá tudok járulni ezzel az alapítvány életéhez,
nagy megtiszteltetés ez nekem.
Pluszdolog, hogy bárhol is vagyok
a világon, ez az adakozás mindig
összeköt Zalaegerszeggel. Az
erõfeszítéseimmel szeretnék hozzájárulni az új életek szépítéséhez
– mondta Mányoki Attila.

Tóth László rendõr õrnagy, a képzések felelõse. A felkészítést minél elõbb szeretnék megtartani, jóváhagyási rendeletet várnak, mely
a pandémiás helyzet függvénye. A
tagságot erõsíti dr. Szõke Jenõ
nyugalmazott fõorvos, aki szintén
szakértõ segítség lesz a defibrillátor kezelésének és az újraélesz-

D. Varga Ádám

Istvánné, tagintézmény-vezetõ. –
Amikor író-olvasó találkozó van, a
kisgyerekek nagyon meg szoktak
lepõdni, hogy velünk élõ személy
az író, nem olyan, aki már rég
meghalt, hogy az írás a múlt. Érdekes látni ezt az elcsodálkozást.
A nagyobbaknak van ifjúsági csoportunk, akik az olvasmányélményeiket osztják meg videós ajánlásban a közösségi oldalakon,
mert így lehet leginkább követõkre
találni, illetve szervezett programokon keresztül, az iskolák közremûködésével.

tésnek a megtanításában. A doktor elmondta, teljesen automatikus
eszközrõl van szó, amely méri a
páciens életjelenségeit, és pulzus
és/vagy légzés megléte esetén
nem hagyja jóvá a mûködést, íly
módon kárt tehát nem lehet tenni
senkiben. A mentés menetét is folyamatosan monitorozza és szóbeli utasításokkal egyértelmûsíti a
gép. Nem mindegy azonban a beteg elhelyezése, amit meg kell tanulni, a géphasználatot pedig gyakorolni szükséges. Ezzel lehet
megalapozni a szintén nagyon
fontos lélekjelenlétet, hiszen az
életmentés komoly stresszhelyzetet jelent még a hivatásos állománynak is.
Horváth Róbert, a megyei szövetség elnöke elmondta, azért
esett a választásuk a Rendért
ZKPE-re az adományozás kapcsán, mert nagyon magas óraszámban és nagy gyakorisággal
biztosítanak rendezvényeket a városban, illetve már több alkalommal vettek részt baleseti helyszín
biztosításában is, illetve eltûnt
személyek felkutatásában.
A tervek között szerepel, hogy
a Rendért ZKPE irodahelyisége
Defibrillátorponttá is váljon.

5

Kultúra

ZALAI TÁJ SZÕLÕHEGGYEL, PINCÉVEL A VÍZ A FESTÉSZETBEN IS FONTOS TÉMA
NEM CSAK ÕSELEM, KÍSÉRLETI LEHETÕSÉG IS

MÚZEUMI ESTÉK: ELÕADÁS A BORKULTÚRÁRÓL

 A zalai ember alapállapota, hogy van hegye. Nagyjából ezzel a
„tételmondattal” indult a Múzeumi Esték rendezvénysorozat legutóbbi elõadása, mely a szõlõhegyek rejtett világába kalauzolta a
hallgatóságot.
– pP –
Az elõadó ezúttal Gyanó Szilvia
néprajzkutató, a nagykanizsai
Thúry György Múzeum munkatársa volt, aki az egykori Zala vármegye területén lévõ szõlõmûvelésrõl
és borkultúráról beszélt. A kelta
kortól tulajdonképpen napjainkig
áttekintve a szõlõtermelés és borászat, na és a hozzá kapcsolódó
szokások, hagyományok, társadalmi jelenségek változásait. Mint
mondta, a témát több tudományág
is kutatja, õ elsõsorban a néprajzi
szakirodalmat vette alapul. Ennek
ismeretében tárta fel a szõlészet
kultúrtörténeti hátterét, de a 20.
század végi, 21. század eleji
családi borgazdaságokkal is foglalkozik.
Ha a történelmi Zala megye területét nézzük, akkor a Balatonfelvidéki, badacsonyi és zalai borvidék tartozik a szõlõmûvelés hagyományos színhelyeihez. Ezeknek alrészei is vannak; a zalai például a csáfordi, a szentgyörgyvári
és a muravidéki szõlõtermõ körzetre tagolható. Összességében
azonban dunántúli borkultúráról
beszélhetünk, melynek gyökerei a
kelta-római kori idõkbe nyúlnak
vissza. Mindezt régészeti leletek is
alátámasztják.
A középkori szõlõkultúra kialakulásában az egyháznak és szerzetesrendeknek nagy szerepe
volt; pláne, mert a miséhez kellett
a bor. Általánosságban elmondható, hogy a 11–13. századra a szõlõtermesztés elérte a határait. Kialakultak a történelmi borvidékek
és gazdálkodási szokások, sõt az
is világossá vált, hogy mely területen melyik szõlõfajta érzi jól magát. Mindezek alig változtak a 19.
században megjelenõ, és óriási
károkat okozó filoxéráig. Ezt követõen viszont komoly változások
kezdõdtek.
Hogy miért alakult ki a zalai tájat erõsen meghatározó kisparcellás szõlõmûvelés? Az etnográfus

szerint középkori gyökerei vannak,
és a kisparaszti birtoklásra vezethetõ vissza. Úgynevezett hegyközségek, autonóm közösségek
alakultak ki, melyek a szõlõsgazdák irányítása alatt álltak. Annak
ellenére, hogy a földesúr alá tartoztak, volt saját jogállásuk, „cserébe” persze adózniuk kellett uruknak. Eleinte a must vagy a termés
fele illette a földesurat, késõbb pedig hegyjáradékot, vagy hegyvámot fizettek. (Ez egy elõre megha-

Gyanó Szilvia elmondta: a 19.
században már hatvan szõlõfajta
volt ismert (köztük a kéknyelû és a
juhfarkú), a szõlészet pedig általános foglalkozási ág volt a megyében. Jórészt fehérborokról beszélhetünk, de néhány helyen vörös is
készült. A tájkép szempontjából a
pinceépítészet is meghatározó
volt a megye területén. Az épületek méretét pedig a prés határozta
meg. Gönczi Ferenc Göcsej címû
munkájában olvasható, hogy „a
göcseji ember lelki alkata vendégszeretõ, szívességét szõlõhegyekben mutatja ki”, sokszor behívták a
pincékbe is a látogatókat. Igazi közösségi élet zajlott már akkoriban

Gyanó Szilvia

tározott mennyiségû borral való
adózás volt.) A hegybirtokosok
maguk rendelkezhettek a birtokukkal; átörökíthették, eladhatták. Ha
viszont örökös nélkül halt meg a
tulajdonos, a birtok visszaszállt a
földesúrra. A földesúr jóváhagyásával hegybíróságok is mûködtek,
akiknek döntési joguk volt, sõt
hegytörvények is voltak, melyek a
kötelezõ érvényû normákat, szabályokat tartalmazták. Fennmaradtak a korszakból hegykönyvek,
amik révén a birtokmozgásokat is
nyomon követhetik a kutatók. Ez a
„rendszer” tulajdonképpen a jobbágyfelszabadításig fennállt. Utóélete azonban a 20. században
(sõt akár napjainkban) is megfigyelhetõ, a települések határában
megbúvó, rejtett szõlõhegyek világában.

is a szõlõhegyeken. Bár a szüret
például sokáig nem volt akkora
„látványosság”, mint manapság.
A néprajzos úgy látja, hogy a
bor az mindig többet jelent a szõlõ levébõl erjesztett italnál. A szõlõhegy pedig mindig több, mint a
termelés és a megélhetés biztosításának a helyszíne. Termõtájat, természeti és épített környezetet is jelent, mely az ember
munkájának évszázados nyomát
viseli magán. A munka, a gazdálkodás fontos színtere, de egyben
a szabadidõ és az ünnepnapok
kitüntetett terepe is. Napjainkban
pedig – amikor reneszánszukat
élik a családi borászatok – amolyan helyi identitásképzõ, turisztikai és gasztrokulturális szerepet
is betölt.

 A kilencvenes évek eleje óta minden év március 22-én a figyelem középpontjába kerül a víz, hiszen ekkor ünnepeljük a víz világnapját. Természetes, hogy ilyenkor környezetvédelmi szempontból beszélünk a kérdésrõl, ám néha érdemes más nézõpontból is körbejárni a témát.
– pP –

meríthetetlen témának érzem.
Olyan lehetõséget látok benne,
ami mindig új dimenziókat nyit
meg. A figurák ábrázolásmódja
mellett a képfelületek megbontása, absztrahálása is vonz. Hogyan
lehet sávokat kialakítani, vagy hogyan lehet kísérletezni azzal, ha
az alak ellenfényben van, vagy ha
azonos irányba fordul vele. De a
vízben lévõ test látványa egészen
más akkor is, ha alulról szemléljük,
és megint más, ha a felszínen lebegni látjuk.
– Ha már egy környezetvédelmi világnap kapcsán beszélgetünk, felmerül a kérdés, hogy létezik környezettudatos festészet? Vannak természetbarát új
anyagok, eszközök?
– Ez nehéz kérdés, mert akárhogy is nézzük, a festékek és oldószerek kemikáliák. Bár, ma már
vannak szagtalan hígítók. Ezek
kevésbé ártalmasak, mint a terpentin. Remélhetõleg a festékek
piacán is történik pozitív változás.
Amivel „bûvészkedni” tudunk, az

visszaadni a víz frissességét, tisztaságát, éltetõ erejét. Ugyanakkor
Mondjuk, hogy mit jelent a víz a ha egy mûvész megtanul akvarellképzõmûvészet számára; legyen szemlélettel gondolkodni, akkor az
szó szimbólumról, vagy a festészet számára fontos anyagról. A
város egyik „legvizesebb” alkotójával, Tánczos György festõmûvészszel beszélgettünk minderrõl, hiszen képeinek hosszú évek óta
központi témája a víz és a vízfelület.
– Mit jelent a víz az egyes mûvészettörténeti korszakokban,
és mit a kortárs festészetben?
Változott valamit a szimbolikája?
– A jelentése talán kevéssé, az
ábrázolásnak viszont rengeteg
változata van, ha végigtekintünk a
nagy korszakokon. A víz, mint
Tánczos György
alapvetõ õselem, szinte mindig felbukkant a festészetben, már a leg- olajfesték ugyankorábbi idõkben is. Elég, ha csak ilyen alkalmas erre
az egyiptomi ábrázolásokra gon- a célra. A lényeg,
dolunk, ahol a kék festékanyagnak hogy a frissesség
(lapis lazuli) erõs színszimbolikája érzését megtartvolt. Nemcsak alapszínként funk- suk, és akkor szincionált, hanem a Nílusra, mint élte- te bármilyen techtõ elemre is utalt. A késõbbi korok- nikával visszaadból megemlíthetjük a barokk festõ- ható a víz lényege.
ket, akik közül sokan választották A kortársak közül
tudatosan a vizet központi témá- Péterfy Ábel olajnak. A legkülönfélébb vizuális és festményei jó péltechnikai kísérleteket pedig az dák erre: képein õ
impresszionisták végezték. Sze- nagy távlatokból
mélyes megfigyeléseiket – fényjá- tekint a vízre, a Batékok, tükrözõdések, vibrálások – latonra. A felület
vitték a vászonra. Mindezek a mai szépségét, a fékortárs festészetben is megfigyel- nyek játékát márhetõk, pláne, ha például egy-egy már
fotórealista
alkotó vízparton, mondjuk a Bala- módon adja vissza.
tonhoz közel él. A környezet, ahol
– A víz és a meAranykor Covid után.
élünk, vagy ahová születtünk na- rülés nálad is közgyon is meghatározó lehet a téma- ponti téma az utóbbi években.
az, hogy munka közben minél keválasztás szempontjából.
– Igen, és leginkább a részle- vesebb hulladékot termeljünk, illet– A víz, mint téma vonzza az tekben szeretek elmerülni, vagyis ve hogy amit csak lehet, használakvarellt, vagyis a vízfestés nem egész alakokat festek. A víz- junk fel többször is. Sok képzõmûtechnikáját?
felület, a fény és az emberi bõr ta- vész kifejezetten szeret ilyesmik– Az akvarell valóban annyira lálkozási pontjai izgatnak. A vízen kel kísérletezni; maradékokból,
finom, légies, könnyed – ám egy lebegõ, vagy alámerülõ test; elsõ- hulladékból alkotást létrehozni.
cseppet sem könnyû – mûfaj, hogy sorban nõi akt érdekel. A nõi tes- Úgy érzem, hogy ha egy festõmûtalán ezzel lehet a legõszintébben tekre itt formaként gondolok, elvo- vész környezettudatos szeretne
natkoztatva az erotikus tartalom- lenni, egyelõre korlátozottak a letól. Inkább a víz, mint õselem és a hetõségei a rendelkezésre álló
nõ, mint szintén õsi szimbólum ta- anyagok összetétele miatt. A hétlálkozási pontjai foglalkoztatnak. köznapi életben persze mindenki
Illetve a fények játéka, a fodrozó- sokat tehet egy egészségesebb
dások, tükrözõdések. Ezt egy ki- környezet kialakításáért.

HÉT ÚJ DALLAL KÉSZÜL A KÖRZETI STÚDIÓ

 Lemezbemutató koncertre
várja a közönséget a Körzeti
Stúdió zenekar. A Könnyûzenei
Estek rendezvényre az Apáczai
Mûvelõdési Központban kerül
sor április 9-én. Az eseményen
a Zaklatás zenekar is fellép,
akik szintén új albummal jelentkeznek.

ÁPRILISI KONCERT AZ ÁMK-BAN
hangulata és némi társadalomkritika igen.
Az idén harmincnégy éves zenekar a lemezre áthangszerelte
egyik 1988-ban íródott számukat,

évek óta állandó: Dodón és Zsolton kívül Farkas Gábor, Sipos
Bence és Tóth Ferenc erõsíti a
csapatot.) Mint mondják, továbbra
is olyan zenét játszanak, amilyen

– pP –
A közelgõ koncertrõl a Körzeti
Stúdió két tagja, Dolgos Péter
„Dodó” énekes, dalszövegíró és
Sipos Zsolt gitáros tájékoztatta lapunkat. Dodó azt mesélte, már decemberben esedékes lett volna a
buli, ám a vírushelyzet miatt nem
tudták megrendezni. Az új, „96
gramm” címû lemezük repertoárja
már akkor készen volt, hamarosan
viszont maga az album is megérkezik a nyomdából. Hét saját dal
hallható rajta, melyeknek szövegét
Dodó írta, a zene pedig közös
szerzemény.
Sipos Zsolt hozzátette: továbbra is a rock mûfajánál maradtak, bár ez az album kicsit
„darkosabb” lett – mind a szövegeket, mind a zenét illetõen. Köszönhetõ ez az elmúlt két évnek,
ami érzelmileg úgy látszik mindannyiukban nyomot hagyott. A vírus konkrétan nem jelenik meg a
szövegekben, de a bezártság

Sipos Zsolt és Dolgos Péter

a Letargiát. A közönség a régi dalt
már ismerheti a koncertekrõl, ám
most sokkal modernebb, tisztább
hangzása lett. „Lehet, hogy 1988
óta megtanultunk zenélni, mert régen csak a lendület vitt minket, na
meg az alkohol” – kommentálta
önironikusan a dal felújítását Dolgos Péter. Más változás nem történt a zenekarnál. (A felállás is

belõlük jön, nem pedig olyant, amire a többségnek igénye van. Azt
viszont szomorúan tapasztalják,
hogy a rádiókból szinte teljesen kikopott a rockzene. Tudják persze,
hogy mindig rétegmûfaj volt, de
úgy érzik, hogy korábban nagyobb
nyilvánosságot kapott ez az irányzat.
A zenészek a vírus utáni hely-

zetrõl azt mondták, hogy szerencsére a közönség igényli a bulikat
és a koncerteket. Remélik, hogy
lassan mindenki visszatalál a
szórakozóhelyekre. Dodó szerint
azonban kell egy kis idõt hagyni,
hiszen a kétéves begubózás után
nem mindenkinek megy olyan
gyorsan a „visszalazulás”. Az
elõrejelzések szerint azonban
sokan várják már az áprilisi koncertet. A buli arra is jó alkalom,
hogy videóklipet forgassanak, hiszen az egyik helyszín maga a
koncert (illetve annak elõkészülete) lesz.
Sipos Zsolt azt is elmondta,
hogy a helyi zenészek aláírásgyûjtésbe kezdtek, mert szeretnék elérni, hogy a zalaegerszegi fesztiválokon legyen egy zalai elõadókat felvonultató harmadik színpad.
Itt nemcsak a rockzenekarok, hanem táncosok, néptáncosok és
más elõadók is felléphetnének.
Úgy érzik, hogy nagyobb igény
lenne a belvárosi fesztiválokon arra, hogy az itt élõ mûvészek megmutathassák magukat. A gitáros
szerint ez a tehetséggondozásnak
is jót tenne, mert így a fiatal együttesek, elõadók is fellépési lehetõséghez jutnának. Az aláíróíveket
az áprilisi koncertre is elviszik. Ha
kellõ számú támogató összejön,
az íveket a polgármesterhez szeretnék eljuttatni.

FONÓ KLUB EGERSZEGEN IS

 Laposa Julcsi és a Zala zenekar gyermekeknek szóló koncertjével, gyermek- és ifjúsági táncházzal nyílt meg Zalaegerszegen a
Fonó Klub, a Fonó Budai Zeneház által létrehozott országos hálózat részeként.
Célja, módot adni vidéken is a
változatos, minõségi zenei eseményekre neves fellépõkkel. Az idén
Zalaegerszegre még három programot szerveznek ennek szellemében, a helyszínt a FolkPont Kulturális Központ (Iskolaköz) biztosítja.
Laposa Julcsi, Junior Prima díjas népzenész, zenei mediátor, a
Fonó Budai Zeneház nemzetközi
referense, az országos hálózat fe-

lelõse, akinek köszönhetõ az új
kulturális klub Zalaegerszegen,
partnerségben a FolkPonttal. A
nyitókoncerten a Népi hang-színek sorozatból az aktuális tavaszi
dalok hangzottak el.
A koncert utáni táncházat,
melyben a résztvevõ kisgyerekeket fokozatosan felváltották a nagyobbak, majd az ifjak, Rácz Petra vezette.
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ALSÓHÁZBAN FOLYTATJA A ZALAKERÁMIA ZTE KK
MINDEN MÉRKÕZÉS „ÉLET-HALÁL” HARC LESZ

 A férfi kosárlabdázóknál véget ért az alapszakasz, a Zalakerámia ZTE csapata az alsóházban folytatja a szereplését. A zalaiak, akárcsak tavaly, a kiesés elkerüléséért harcolnak. Tavaly a
Jászeberény együttese messze kilógott a mezõnybõl, biztosan
maradt bent a ZTE, idén nehezebbnek tûnik a bentmaradás.
– Véget ért az alapszakasz,
gondolom, ennél azért jobb szereplésre számítottak?
– Természetesen sokkal jobb
szereplésre számítottunk – hangoztatta Stárics Kornél ügyvezetõ.
– A szezont azzal az egyértelmû
céllal kezdtük meg, hogy a rájátszás kiharcolására képes csapatot
építsünk. Ennek érdekében a klub,
a város és támogatóink is sokat
tettek. A jelenlegi szereplésünk
mindenki számára negatív meglepetés.
– Miben látják a gyenge szereplés okait?
– Ez egy szakmai kérdés, amibe nem szívesen mennék bele.
Biztosan benne van a játékosok kiválasztása és a szerencse is. A folyamatos vereségektõl egy olyan
spirálba kerültünk, amibõl nagyon
nehezen lehet kijönni. Ennek érdekében a klub felajánlotta egy
sportpszichológus segítségét is a
játékosoknak. Úgy gondolom, sokat segített és segít jelenleg is a
csapatunknak.

– Utólag már nem bánják,
hogy nem sikerült megtartaniuk
Szabó Zsoltot, aki éveken át
meghatározó játékosa volt a
csapatnak?
– Szabó Zsoltért a végsõkig
küzdött a klub. Több versenyképes
ajánlatot is kapott. A magyar mag
kialakítása mindig a legelsõ feladat
egy csapatépítés során. A magas
poszton elérhetõ hazai játékosok
száma behatárolt volt. Zsolt nem

tudott végsõ választ adni számunkra, ezért az akkori edzõ (Teo
Cizmic) kérésére a klub továbblépett, nem akartunk két szék között
a pad alá esni. Elsõ körben center
posztra egyébként Tóth Ádámot
kerestük meg, akivel több egyeztetést is lefolytattunk. Végsõ ajánlatként a ZTE történetének legmagasabb anyagi kondícióját tartalmazó
„csomagját” kapta meg. Sajnos
nem sikerült megegyezni vele, a
klub a tõle elvárható maximumot
tette meg a játékos megszerzése
érdekében.
– A játékoskiválasztás sem
jött be. A ZTE cserélte a mezõnyben a legtöbblégióst, a
magyar mag sem sikerült acélosra.
– Fontos megjegyezni, hogy a
játékoskiválasztás kivétel nélkül a
szakmai stáb feladata és felelõssége, az ehhez szükséges anyagi
kondíciók elõteremtése pedig a
klubé. Négy külföldi játékost cseréltünk, akik közül az egyiket kényszerûségbõl, mivel egy születési
rendellenesség lett feltárva az orvosi stábunk közbenjárásával. A
többi játékos cseréje a nem megfelelõ szereplés, egyéni teljesítmény, vagy pedig szerkezeti változtatás miatt volt elengedhetet-

KEZD BEÉRNI A MUNKA
A VERSENYRENDEZÉS MELLETT A NEVELÉS IS FONTOS A ZJSE-NÉL
 Több éve rendez országos versenyeket a Zalaegerszegi Judo
SE. Az Ob-ket rendre sikerrel bonyolítják le. A klub a versenyrendezések mellett az utánpótlás-nevelés terén is jeleskedik.
– Az elmúlt rendezvényeinket
az országos szövetség is értékelte
és sikeresnek, jól szervezettnek
tartotta. Nem csoda, hogy a
pandémia után idén ismét ránk gondoltak.
Elõbb a felnõttek utána
az utánpótláskorúak
versenyét rendeztük
meg – hangoztatta Varga Zoltán, a ZJSE elnöke, edzõje. – Eddig valamennyi pályázatunk
sikeres volt, rendre nekünk ítélte az országos testület a
versenyeket.
– Az önök által rendezett versenyek bevételt is jelentenek a
klub számára, vagy csak a dicsõséget?
– Az utóbbi az igaz, nyereséget
nem hoz, csak erkölcsi elismerést.
Szerencsére a város és egyéb támogatóink anyagilag segítik a rendezést. Látják, hogy forintjaik jól
hasznosulnak. Egy-egy verseny
során szigorú feltételeknek kell
megfelelni. Amikor a járvány tombolt, akkor nézõk nélkül kellett lebonyolítani a versenyeket, biztosítanunk kellett a rendezvények
zártkörû jellegét. Bár az ország
nyugati felében vagyunk, rendre
magas létszámmal bonyolítjuk le
az ob-ket. A sportolók, edzõik és a
versenybírók is jól érzik magukat
Egerszegen.

– Regionális dzsúdóközpont
Egerszeg, ami sokat jelenthet a
versenyrendezés és a nevelés
szempontjából.
– Elsõsorban az utánpótlás-nevelés fontos
számunkra. Pár éve lettünk regionális központ,
ami azt jelenti, hogy
más klubokat is vendégül látunk. Közös edzõtáborokkal készülünk a
versenyekre. A regionális központi szerep fõleg
a sportolók felkészítésében jelentkezik. Ennek a rendszernek és a
klubunk szakmai munkájának fõ
mozgatórugója
Nagysolymosi
Sándor, egykori kiváló versenyzõ,
az egyesület vezetõedzõjének irányításával már nyolc éve dolgozunk.
– Látszanak már az eredmények az utánpótlásvonalon?
– Az elmúlt évben már tizenöt
magyar bajnoki érmesünk volt.
Lassan, de biztosan haladunk elõre. Eredményeink mutatják, hogy
jó úton járunk. Versenyzõink közül
kiemelkedik Mátéffy Gábor, országos bajnokságot nyert, kvalifikálta
magát a magyar ifjúsági válogatottba. Idén három nemzetközi
versenyen kell szerepelnie. Ebbõl
az elsõ versenyén Zágrábban már
szerepelt is. Egy gyõztes és egy
vesztes találkozó után búcsúzott,

KOVÁCS SERDÜLÕ-, GÓCZÁNNÉ SZENIORBAJNOK
 Két helyszínen rendeztek országos atlétikai bajnokságot.
Szombathelyen a serdülõ dobóatléták mérték össze tudásukat a
téli dobóversenyen.
A Zalaszám-ZAC ifjú diszkoszvetõje, Kovács Lõrinc magabiztos
versenyzéssel, négy érvényes kísérletével megnyerte a versenyt,
új egyéni csúccsal, 50,91 méterrel,
végzett az elsõ helyen, és állhatott
fel a dobogó legfelsõ fokára. Edzõ:
Bognár Szabolcs.
***
A szeniorok fedett pályás or-

szágos bajnokságát Budapesten,
a Syma-csarnokban rendezték
meg. Góczánné Tóth Zsuzsanna
képviselte a Zalaszám-ZAC színeit. 60 m síkfutásban 2. helyen
ért célba, új versenyszámként távolugrásban pedig elsõ helyen
végzett. Eredményei: 60 m 10,50
mp. Távolugrás: 2,82 méter. Edzõ:
Góczán István.

de nagy öröm volt számunkra,
hogy versenyzõnk nemzetközi tornán már képviselte klubunkat. A
horvát fõvárosban 32 ország 680
sportolója csapott össze, itt szerepelni mindenképpen rangot jelentett. Gábor súlycsoportjában, 66
kilóban, több mint hatvanan indultak. Úgy néz ki, hogy sportolónk
stabil tagja lesz a magyar ifjúsági
válogatottnak. Versenyzõnk példa
lehet a többi fiatal számára is,
hogy kemény munkával, kitartással szép eredményeket lehet elérni. Sportolónk a tanulásban is jeleskedik, a Kölcsey-gimnázium kitûnõ tanulója. Bizonyítja, hogy a
tanulás és a sport jó idõbeosztással összeegyeztethetõ.

len. Azt mindenképpen látjuk,
hogy a jelenlegi légiós kontingensünk erõsebb, mint amivel a szezont elkezdtük. A magyar mag kialakítása a tavaly áprilisban klubunkhoz aláíró Teo Cizmic vezetõedzõ kérésének megfelelõen történt. Fontos kiemelni, hogy a magyar „piac” rendkívül behatárolt.
Azon kell dolgozni közösen, hogy
a jövõben a magyar játékosok
akarjanak Zalaegerszegre jönni
kosárlabdázni.
– Idén is a kiesés elkerüléséért küzd a csapat. A tavalyi
idényben a Jászberény nagyon
leszakadt, idén viszont jóval nehezebb feladat vár a csapatra.
Ennek ellenére gondolom maximálisan bíznak a megkapaszkodásban?
– Az idei bajnokság rendkívül
kiegyenlített. Minden szezonban
vannak negatív és pozitív meglepetések is, akár kisebb akár nagyobb csapatot nézve is. Az idény
elsõ felében 5–6 egylabdás mérkõzést veszítettünk el, és nagyon
sok problémánk volt, sérülések,
betegségek stb. Ha az elveszített
mérkõzések fele gyõzelemmel ért
volna véget, teljesen más lenne a
helyzetünk. Sajnos nem így történt. Jelenleg nem lehet más a célunk, mint a biztos bentmaradás,
lehetõleg a playout elkerülésével.
A legutóbbi tíz mérkõzésünkbõl
hatot megnyertünk. Nekünk minden mérkõzés innentõl fogva „élethalál” harc, mindent meg fogunk
tenni a biztos bentmaradás érdekében.

ELHUNYT GYULAI GYULA

 Szomorú hír érte a magyar atlétikai és a zalai sporttársadalmat: 77 éves korában elhunyt Gyulai Gyula.
Gyulai Gyula fiatalkorában atletizált és futballozott, és már az 1960-as évektõl edzõje is
volt a ZTE atlétáinak. A dobószakágat vezette, majd 1992-tõl a megalakult Zalaegerszegi
Atlétikai Clubnál az egyik meghatározó szakembernek számított. A dobószakág vezetõjeként számos tehetséget nevelt ki az egerszegi és a magyar atlétika számára. Nevelõedzõje volt a késõbbi olimpikon Kiss Szilárdnak, edzõi munkáját számos felnõtt- és utánpótlás-válogatott atléta, világversenyek résztvevõje fémjelezte. Többek között Lázárné Sopuch Margit gerelyhajító, késõbb Kovács László és Balazsicz Eszter súlylökõk munkáját
is irányította, de nevelõedzõje volt a Tokióban a 110 méteres gátfutásban elõdöntõs Szûcs Valdónak is 15 éves koráig.
Munkáját mindig példamutatóan, hatalmas lelkesedéssel és
nagy aprólékossággal és végezte.

WALTNER RÓBERT TÁVOZOTT
 Felmondott a ZTE FC férfi labdarúgócsapatának vezetõedzõje, Waltner Róbert – adta hírül a klub honlapja.
A 44 éves szakember 2021. március 15-én vette át a csapat irányítását. Az egykori Zete-kiválóság vezetésével az elmúlt idényt a
9. helyen zárta a csapat, míg most az elõkelõ negyedik pozícióban
hagyja el a csapatot. Waltner Róbert irányítása alatt összesen 13
tétmérkõzésen nyert a csapat, 10 döntetlent játszott és 11 vereséget szenvedett. A szezon végéig a jelenlegi edzõi stáb irányítja a
szakmai munkát. Errõl Végh Gábor, a ZTE FC elnöke tájékoztatott
az egyesület online felületén.

KOSZTA DÉL-KOREÁBA IGAZOLT
 Koszta Márk, a
ZTE labdarúgócsapatának támadója,
az ázsiai Bajnokok
Ligája-gyõztes délkoreai Ulsan
Hyundai csapatához
igazolt, közölték a
klubnál.
A játékos átigazolási díj ellenében távozik a zalai egyesülettõl. Koszta leigazolása elõtt
a gólkirályi cím legnagyobb
esélyesét, Ádám Martint, a
Paks támadóját szerette volna
leigazolni a dél-koreai csapat.
Ádám sem akart távozni, a
Paks sem akarta eladni, pedig
1 millió eurót fizettek volna érte. Koszta átigazolási díja nem
ismert.

A támadó 2000 nyarán érkezett a ZTE
csapatához az Újpest
FC együttesétõl. A zalai színekben 25 gól
szerzett, ebbõl 19-et
az elsõ osztályban.
Végh Gábor, a ZTE
FC elnöke elmondta,
hogy nem akartak
akadályt gördíteni a játékos elé.
A klub filozófiája, hogy támogatják a játékosokat karrierjük építésében.
Koszta Márk elmondta, gyorsan jött számára az ajánlat. Nem
volt sok ideje gondolkodni. Jól
érezte magát Zalaegerszegen,
mindig szívesen gondol vissza
az itt eltöltött idõre, és nagy lehetõségnek tartja külföldi szerzõdését játékoskarrierjében.

BAJNOK
A

ZTK FMVAS

 Az utolsó fordulót rendezték meg a tekézõk Szuperligájában.
A ZTK FMVas az örök rivális Zengõ Alföld Szegedi TE
otthonában – a találkozó elõtt
belázasodott Fehér László
edzõ nélkül – szerepelt, és
óriási bravúrt végrehajtva,
6:2-re nyert.
A Tisza-partiak Zalaegerszegen ugyanilyen különbséggel nyertek. A belsõ szettpontok tekintetében viszont
az egerszegiek voltak jobbak
egy ponttal, ami ezúttal bajnoki aranyat ért a ZTK FMVasnak.
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FELHÍVÁS
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,
HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ
GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2021/2022.

TANÉV TAVASZI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akiknek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.
A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
2022. április 14.,19. (iskolai tavaszi szünet 2 munkanapja).
A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne:
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium,
8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának étkezõje.)

2022

A Vásárcsarnok
emeletén

2022. április 6-án szerdán 15.30–17.00 között

41 m -es üzlethelyiség

sok szeretettel várjuk az érdeklõdõ Szülõket és leendõ kiscsoportos gyerekeket a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba ovikóstolgatóra.

VONATKOZÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes
ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

OVIKÓSTOLGATÓ

KIADÓ
ÜZLETHELYISÉG
2

2022. április 1-tõl

KIADÓ!

Lehetõség nyílik:
– megismerkedni az óvodai élettel,
– az óvoda épületével, csoportszobákkal, játékokkal.

Érdeklõdni:

Minden, az óvodai élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre
választ kaphatnak!

+36-20/940-9010.

További információkat és elérhetõségeket az alábbi linken találnak.
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/21542/oktatasi_intezmenyek.pdf

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

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

A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
2022. április 5. (kedd)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-930.
A 2021/2022. tanév tavaszi tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának módja:
A szünet idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása 11–12
óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a szülõ elviheti!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete
még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ (kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda, csütörtök: 13.00–16.30 óra).
Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan – szakorvosi igazolással
alátámasztva igényelhetõ!

A. II/25.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC., erkély

összkomfortos

237,5

8.075

B. II/19.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC., erkély

összkomfortos

237,5

8.550

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. március 31-én 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.
2022. ÁPRILIS 8. (PÉNTEK)
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.

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével Zalaegerszegen a családi házban élõk részére, házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja városrészektõl függõen
2022. március 16. és 2022. április 14. között lesz.
Változások a zalaegerszegi lomtalanítás lebonyolításában, rendszerében!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2022-es esztendõben is városrészenként egy nap
lesz felajánlva a családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybevételére!
Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3 m3 lomhulladékot szállít el.
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, valamint a lomtalanítás
igénybevétele csak díjtartozás-mentesség esetén lehetséges. A lomhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni kerítésen belül, a tehergépjármûvel megközelíthetõ bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra.
IDÕPONTOK:
2022. április 1.
2022. április 6.

2022. április 7.

2022. április 8.

BOTFA (Avashegy, Alsó-Avashegyi, Avashegyi, Botfa, Gesztenyési, Karácsony
hegyi, Rózsás, Várberki)
ZRÍNYI U. KÖRNYÉKE (Alsójánkahegyi, Árpád, Bajcsy-Zs. tér, Bartók Béla, Bem József, Bokréta, Dobó K., József A., Katona J., Kút, Mátyás király, Móricz Zs., Napraforgó, Orsolya tér, Orsolya út, Perczel Mór, Szent László, Tomori Pál, Tóth Árpád, Zárda,
Zrínyi)
CSÁCS (Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, Gólyahír, Halom, Harangvirág, Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsirta, Patkó, Puskás Ferenc köz,
Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ György)
BOZSOK (Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka)
CSÁCSI-HEGY (Barackfa, Csácsi-hegyi, Csiga, Dombalja, Homoktövis, Horizont, Madárbirs, Napnyugta, Nyári hegyi, Petelehegyi, Hosszú hegy, Púposdombi, Süveghegyi, Szarvas, Széperdõ, Tél, Vari-kút u.)
BOZSOKI-HEGY (Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ)
CSERLAP (Cserlapi, Repkény)
GÉVAHEGY, PIPAHEGY (Akácos u., Diós, Enikõ, Gévahegyi, Gévavölgyi, Hevesi,
Kanizsai u., Pipahegyi, Sashegyi, Szajkó u., Szeder köz)
BESENYÕ (Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Hegyi út, Kutilapi,
Posta, Szövetkezet)

Szálláshasználó kijelölése:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. május 2.).
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

SEGÍTSÉG

NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT
ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK

 A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését: akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy
csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe
került.
Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2022. április 8-ig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban:
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. szám alatt.
Elérhetõségünk:
Telefon: 92/316-930, 30/693-3950 • E-mail-cím: lka@zegcsgyk.hu
Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért”
Közalapítvány támogatásában részesült.
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BEMUTATÓ ÉS KÓSTOLÓ MINISTRÁNSREKORD
TERÍTÉKEN A GLUTÉN- ÉS LAKTÓZMENTES ÉTELEK

 A Keresztury VMK adott ismét helyszínt egy „Helyi identitás és
kohézió erõsítésének megteremtése Zalaegerszegen” elnevezésû
pályázat keretében megvalósuló elõadásnak. Ezúttal Gellén-Kiss
Szilvia dietetikus a glutén- és laktózmentes étrend otthoni megvalósításáról beszélt. Az elméleti ismeretek után rövid ételkészítõ
bemutatóra és kóstolóra is sor került.
– b. k. –

az asztalra. Ezen gabonafélék biztosan gluténmentesek és kedvezõbb
A négy (fiú)gyermekes család- összetételûek, mint például a szinban anyáskodó szakembernek nem tén helyettesítõnek ajánlott kukorica

okoz gondot, hogy a család többi
tagjával, az erõsebb nemmel is elfogadtassa és megszerettesse a modern étrendet. Ez valójában csak
részleteiben új, bizonyos alapanyagok egykor napi szinten terítékre kerültek, csak az utóbbi évtizedekben merültek feledésbe. Így a
köles és a hajdina, mely éppen a mi
vidékünkön, Zala és Vas megyében
került gyakran és többféle formában

vagy rizs, illetve az ebbõl készült
lisztek.
Az elõadáson elhangzott, glutént
nemcsak a búza tartalmaz, hanem a
rozs, a tönköly, az árpa, a durum, a
tritikálé és a zab is. Bár ez utóbbi lehet gluténmentes is, azt azonban
külön feltüntetik. Rejtett glutén pedig
számtalan helyen szembejöhet, így
többek között a zacskós levesekben, felvágottakban, májkrémek-

ben, sütõporban, instant italokban,
pudingporokban, csokoládékban,
mogyorókrémekben.
Szerencsére a helyettesítõk listája is hosszú, bár néhány alapanyagnak utána kell nézni, hogy eszik
vagy isszák, vagy egyáltalán hol lehet hozzájutni. Drágábbak, mint a
gluténttartalmú társaik és az elkészült étel állaga is kicsit, gyakorlatlanabbaknak nagyon más lesz.
A laktóz-, azaz tejcukor-érzékenység is széles körben terjed. Az
elõadó szerint, akit fiatalkorban nem
ér el, idõsebb korban esélyes lehet,
hiszen a lebontó enzim, a laktáz, a
kor elõrehaladtával egyre kisebb
mennyiségben termelõdik, s ez
okozza a fájdalmas és kellemetlen
tüneteket. A megoldás a tejtermékek
elhagyása vagy laktózmentes változatok, bár sajtból még ezt sem ajánlja a dietetikus, laktázenzim fogyasztása, illetve (gluténmentes) gabonatejekkel való helyettesítés.

CSALÁDOS DÉLELÕTTÖK, SZERETETVENDÉGSÉG

 Nem mindennapi szentmisén vehettek részt a Mindszentyiskola diákjai hamvazószerdán. Ez alkalomból az iskola új tornacsarnokában gyûltek össze, ahol a Kürnyek Róbert celebrálta misén 108 ministráns fiú mûködött közre.
– b. k. –
Feltehetõen ezzel rekordot
döntöttek, bár ennek senki nem
járt utána, hiszen fontosabb volt az
élmény, az elhivatott szolgálat élõ
példája, melyet „Robi atya” személyisége és szintén mély elhivatottsága alapozott meg. Robi atya,
hivatalos titulussal dr. Kürnyek Róbert (az Egyházmegye pasztorális
helynöke), négy éve a Szent Kereszt Templomigazgatóság igazgatója. Elõtte nem volt önálló az
iskolai lelkészet, az új lehetõségekkel élt is az atya.
– A kertvárosi gyülekezet
után milyen az iskolai szolgálat?
– Jó, nagyon szívesen foglal-

VENDÉGSZEREPLÉS
A MAROS MÛVÉSZEGYÜTTES A VMK-BAN

koztam eddig is a gyerekekkel. A
Mindszenty-iskolában jelenleg 850
diák tanul, plusz a tanári kar, a
szülõk, akikkel rendszeres a kapcsolat. Olyan, mintha egy nagyobb
faluban teljesítenék szolgálatot,
ahol a fókusz a gyerek korcsoporton van.
– Mi ennek a ministránsrekordnak a története?
– Szívesen vállalják a fiúk ezt a
feladatot. A vallásos családoknál
nem ritka, hogy már nagycsoportos korban is jönnek. De az iskolában elsõ osztálytól az érettségizõkig sokan ministrálnak. Szívesen
jönnek, nem kell õket rábeszélni.
Ez egy közösség az iskolán belül,
ahol a nagyok jól szervezik a dolgokat, segítik a kicsiket. A nagyok

megtanulják a kisebbekkel való felelõs bánásmódot, a kicsik pedig
bízni a nagyobbakban. Rengeteg
élményben van részük, jutalmuk
például a nyári táborok is. Szabályok persze vannak, de valahol vágyunk is erre, bármennyire is szabadosnak gondoljuk az életet,
mert a rend keretet ad. Ezen a rekordalkalmon is mindent a gyerekek szerveztek, miután a fontosabb dolgokat közösen megbeszéltük. Amióta elkészült az új tornacsarnok, bár nem ez volt az elsõdleges célja, de van lehetõség
olyan ünnepekre, amikor az egész
iskola együtt lehet. Ilyen volt karácsonykor és most hamvazószerdán is.
– Vannak-e egyéb újítások?
– Bevezettük a családos délelõttöt, amikor a szentmise elõtt
ráhangoló foglalkozás van, a mise
zenés, könnyedebb, inkább gyerekeknek szóló prédikációkból áll.
Utána pedig közösségi együttlétet,
úgynevezett „szeretetvendégséget” tartunk. Az egész délelõttöt kitölti a program, az egész család
részt vehet, hiszen ügyelünk a kisgyerekek elfoglalására, akiknek
egyébként hosszú lenne a misét
végighallgatni.

mutatja be a csíki székely emberek életét, de néhány fontos gondolat szóban is megjelenik.
Az együttes gyerekeknek is készült mûsorral. Telt házas közönség elõtt mutatták be a Szép Palkó címû mesejátékot, Benedek

 A Zalaegerszeg–Marosvásárhely testvérkapcsolat erõsítését
szolgálta a Maros Mûvészegyüttes vendégszereplése a
Zalai Táncegyüttes székhelyén,
a Keresztury VMK-ban.

egyéni vállalkozó

– b. k. –
A Maros Mûvészegyüttes az
autentikus folklór népszerûsítésére és kiemelten az ifjúság nemzeti
öntudatának megerõsítésére törekszik, több évtizede neveli ki az
új táncos generációkat. Meghatározó helyet foglal el az erdélyi hivatásos néptáncegyüttesek sorában. Nem elõször láthatók a testvérváros Zalaegerszeg színpadán. A mostani fellépésük elõtt,
melyben a felnõtt nézõknek az
Ábel címû táncjátékot mutatták be,

Gecse Péter alpolgármester és
Kósa Ruben, a házigazda táncegyüttes mûvészeti vezetõje köszöntötte az együttest.
A darab Tamási Áron mûvére
alapozva született, a tánc nyelvén

Elek gyûjtésébõl. A tánc mellett itt
is helyt kapott néhány prózai rész.
A produkciókat az együttes saját
zenekara kísérte és a Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség támogatásával valósultak meg.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. MÁRCIUS 29.

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
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:
a sárga és kék zsákok/edények
ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!
KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! z Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4%
C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100%

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 Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:
2022. április 27. szerda, április 28. csütörtök, április 29 péntek.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek www.zkn.hu
ÜVEG: 2022. 05. 06.
ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2021. december 1-tõl 2022. március 31-ig
páratlan heteken, kétheti rendszerességgel történik.
Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

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.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!
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