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BERUHÁZÁSOK BEFEJEZÉSE, ÚJAK INDÍTÁSA
JELENTÕSEN NÖVEKEDNEK A MEGYEI FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

 Zalaegerszegen a megkezdett beruházások befejezése és átadása mellett újabb nagyprojektek tervezése kezdõdhet idén. A
2021-es esztendõ a megye számára is több lehetõséget biztosít
azáltal, hogy jelentõsen emelkedett a fejlesztésekre fordítható
forrás – hangzott el az évindító sajtótájékoztatón, amit a felszólalók sorrendjében dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Vigh László, az 1. számú választókerület országgyûlési képviselõje, Balaicz
Zoltán, a megyeszékhely polgármestere valamint dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke tartott a megyeházán.
– AL –

2021 JANUÁR: FEHÉRBEN A VÁROS

Dr. Sifter Rózsa azt mondta: az
idei évet jelentõsen meghatározza
a pandémia elleni védekezés, ebbõl adódóan a kormány döntései-

forintos beruházása. A 170 milliárd forintból épülõ M76-os gyorsforgalmi út elsõ 6 kilométeres szakasza tavaly elkészült. A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötõ, kétszer kétsávos út

nek teljesítése. A védekezés, a tömegoltások megszervezése mellett a kormányhivatal idén is fontos
feladatot vállal a gazdaságvédelmi
akcióterv, a családvédelmi akcióterv végrehajtásában, valamint a
kiemelt beruházások engedélyezési eljárásainak gyors lefolytatásában. A kormánymegbízott szólt
arról is, hogy 2021-ben tovább
egyszerûsödik az államigazgatási
ügyek intézése, fõként az elektronikus szolgáltatások tekintetében.
Vigh László elöljáróban a védõoltás fontosságára hívta fel a figyelmet, amelynek tudatosításában a sajtó közremûködését is
kérte. A továbbiakban arról beszélt, hogy az év végére befejezõdik a zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya építésének 45 milliárd

további 40 kilométeren épül meg,
várhatóan három év alatt. A megyeszékhelyi beruházások között
többek között megemlítette az
uszoda építését, a Göcseji Múzeum felújítását, az alsóerdei rekreációs központ kialakítását. Zalalövõn a szennyvízhálózat rekonstrukcióján dolgoznak. A város
iskolafelújításra is nyert támogatást, ahogy Lenti is, ahol kézilabda-munkacsarnok is épül. A választókörzetéhez 74 kistelepülés
tartozik. Közülük 66, ötezer fõ lélekszám alatti 2 milliárd forint pályázati forrást nyert el különféle
fejlesztésekre a Magyar falu programból.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azzal kezdte, hogy
a koronavírus-járvány elleni küz-

LEVEGÕBÕL TETTÉK LE A LYNX-GYÁR ALAPKÖVÉT
MEGKEZDÕDÖTT A 60 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS

 A Zalaegerszegen felépülõ Lynx harcjármûgyár alapkövét honvédségi helikopterrõl tették le december 17-én, amit a ZalaZone
Jármûipari Tesztpálya fogadóépületében tartott rendezvény
résztvevõi kivetítõn kísérhettek figyelemmel. Ezzel kezdetét vette
az a 60 milliárd forintos beruházás, amely a világ egyik legmodernebb hadiüzemének létesítését teszi lehetõvé a tesztpálya szomszédságában a zalai megyeszékhelyen.
– A. L. –
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter köszöntõjében elmondta: Magyarország kormánya a hadiipar és a honvédség
fejlesztésének
legjelentõsebb,
több mint kétmilliárd euró értékû
programját indította el a német
Rheinmettal európai védelmi ipari
óriáscéggel közösen. Ennek keretében a Magyar Honvédség nehézdandárját 218 darab Lynx gyalogsági harcjármûvel szerelik fel,
amelybõl 172 a zalaegerszegi
gyárban készül majd. A szárazföldi haderõ nehézfegyverzetének
helyreállításával nagy lépést tesznek hazánk NATO-vállalásainak
teljesítése érdekében.
A miniszter szimbolikusnak nevezte, hogy a német–magyar
együttmûködésben
megépülõ,

mintegy három hektár alapterületû
Lynx-gyár alapkövét a Zrínyi 2026
honvédelmi és haderõfejlesztési
program keretében beszerzett helikopterrõl engedték le, és tették a
helyére. Hangsúlyozta: az üzemmel új korszak kezdõdik a hadiipar, a haderõ és magyar gazdaság életében is, hiszen a meglévõ
magas technikai színvonalon is
túlmutató, kiemelkedõ hozzáadott
értéket képviselõ termelési ágat
honosítanak meg. Mégpedig újra,
hiszen Magyarország 40 évvel ezelõtt illetve a múlt század elsõ felében komoly hadiiparral rendelkezett.
Kiemelte, az új korszak innovációs bölcsõje Zalaegerszeg lesz,
hiszen a nemzetközi szinten is jelentõs újabb ipari-innovációs bázis
a 45 milliárd forintos beruházással
épülõ jármûipari tesztpálya mel-

lett, annak páratlan adottságaira
épülve jön létre. A ZalaZone Ipari
Park Zrt. és a Rheinmetall Landsysteme GmbH közös vegyesvállalata, a Rheinmetall Hungary Zrt.
Európa egyik legkomplexebb offroad tesztkörnyezetét is kialakítja.
Az ezzel kapcsolatos tesztelések
tervezése már megkezdõdött. A
miniszter jelezte, a kormány hétfõn fogja tárgyalni és várhatóan elfogadni azt a hadiipari fejlesztési
elõterjesztést, amelynek egyik legfontosabb eleme a Lynx-gyár. A 60
milliárd forintból felépülõ üzem a
beszállítókat is beleértve több mint
ötszáz embernek ad munkát 2023tól. Nem csupán összeszerelõ
üzem lesz, kutatás-fejlesztésre és
validálásra is alkalmas lesz.
Benkõ Tibor honvédelmi miniszter azt mondta, a zalaegerszegi harcjármûgyár megépítése
nemcsak a város és térsége, hanem Magyarország számára is hatalmas elõrelépés.
(Folytatás a 3. oldalon.)

delem során páratlan összefogásról tett tanúbizonyságot a város és
megye az elmúlt évben. Mint
mondta, folytatják a járvány elleni
küzdelmet, és minden zalaegerszegit arra biztatnak, hogy oltassák be magukat. A gazdaságfejlesztésre rátérve ismertette, hogy
a város bõvíti az északi ipari park
területét. Több beruházó is csarnokot kíván építeni, melyek közül
nagyságrendjét tekintve kiemelkedik a helyi Mould-Tech Kft. telephelybõvítése. Legjelentõsebb beruházásnak nevezte a Lynx
harcjármûgyár építését, hozzátéve azt, hogy a közeljövõben egy
hasonló nagyságrendû logisztikai
beruházást is bejelenthetnek.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

DUÁLIS KÉPZÉSRE VÁLTOTTAK ALKALMAZKODNI AZ ÚJ KIHÍVÁSOKHOZ

ÚJ EGYÜTTMÛKÖDÉS A GAZDÁLKODÁSI KAR ÉS AZ EDELMANN KÖZÖTT
 A Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (PE GKZ)
és az Edelmann Hungary Packaging Zrt. több éves elõkészítõ
munka eredményeként duális együttmûködési megállapodást írt
alá az elmúlt év decemberében.
– AL –
Az egyetem és a vállalat között
eddig is hatékony volt az együttmûködés, amelynek keretében
több szakdolgozat született, és
amelyek megírását a cég szakemberei konzulensként segítették. A
végzett hallgatóik közül nem egy
itt helyezkedett el. A duális képzésrõl szóló megállapodással a
korábbi kapcsolat új szintre lép
–vezette fel a rendezvény témáját
Lambertné Katona Mónika, a PE
GKZ mesteroktatója.
Sebrekné Horváth Beáta, az
Edelmann Hungary Packaging Zrt.
európai pénzügyi számviteli és
bérszámfejtési vezetõje történelmi
pillanatnak nevezte a megállapodást. Mint mondta, a duális képzéssel már kezdetektõl fogva be
tudják vonni a leendõ munkaválla-

lókat a magyar és a nemzetközi
pénzügyi és gazdasági életbe. A
duális hallgatók számára ennek jelentõségét az is adja, hogy az
Edelmann cégcsoport pénzügyi és
gazdasági folyamatait irányító
európai központja egy éve a zalaegerszegi gyárban mûködik.
Dr. Németh István, a Pannon
Egyetem stratégiai rektorhelyettese, a zalaegerszegi kar dékánja
köszönetét fejezte ki kollégáinak a
vállalattal való kapcsolat kialakításáért, ami a duális képzésrõl szóló
megállapodással még szorosabbá
válik. Kiemelte: a zalaegerszegi
kar egyedülálló az országban azáltal, hogy hallgatóinak több mint
húsz százaléka duális képzésben
tanul, illetve dolgozik már az egyetemi képzése alatt. Jelezte, hogy
hazánk logisztikai stratégiaprogramja keretében öt vidéki helyszí-

nen egyetemi tudásháttérre alapozva digitális logisztikai szolgáltatócentrumokat hoznak létre a régiók kiszolgálására. A Zala,
Veszprém és Somogy megyei központ Zalaegerszegen lesz, mégpedig a Pannon Egyetem szenátusa által létesített Zalaegerszegi
Egyetemi Központban, január elsejétõl. A dékán hangsúlyozta: a
cél az, hogy a város és a térség
gazdaságát, a meglévõ és a betelepülni szándékozó cégeket minél
jobban kiszolgálják az új kor igényeinek megfelelõ humán erõforrással.
A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg jelenleg 38 vállalati partnerrel
és 55 hallgató részvételével valósítja meg a duális képzést. Az
Edelmann vállalattal való megállapodás a meglévõ szakmai együttmûködést emeli magasabb szintre, melyhez a dékán „sok szép fiatal és okos hallgatót” kívánt, akik a
duális képzés elvégzése után
hasznos munkavállalói lehetnek a
cégnek.

TÖBB MINT 7 EZER FÁT ÜLTETTEK TAVALY
2021-BEN FOLYTATÓDIK A ZÖLDÍTÉSI AKCIÓ
 A páterdombi övezetben ért véget 2020-ban a városi faültetési
program. A Kinizsi és a Holub utcák környékére huszonhét új facsemete (gömbjuhar és kõris) került.
Balaicz Zoltán polgármester
2019 nyarán jelentette be, hogy
Zalaegerszegen nagyszabású faültetési program indul, melynek
célja, hogy a környezet- és a klímavédelem jegyében 2024-ig ötezer új fát ültessenek el. Az akció
hivatalosan 2019. szeptember
26-án indult el a Kertvárosban tizenegy fa elültetésével, majd a
város számos pontján folytatódott. A programhoz csatlakozási
szándékát jelentette be a tankerület, a szakképzési centrum, az
egyetemek, a kórház, a rendõrség és sok helyi vállalat is – olvasható a polgármester Face-

book-oldalán megjelent összesítésben.
Az eredeti cél, vagyis az 5 ezer
fa 5 év alatti elültetése nagyon
gyorsan teljesült, hiszen már most
közel 7200 fánál tartanak, így nem
túlzás megcélozni, hogy akár 10
ezer új fát is ültethet a közösség
2024-ig. A szakemberek mindig
ügyelnek arra, hogy olyan egyedeket válasszanak, amelyek nem
allergének, jól tûrik a városi környezetet, és hogy a megnõtt fák
koronája ne érje el a légvezetékeket.
A kertvárosi indításkor tizenegy fát ültettek el, majd a követ-

kezõképpen alakultak a számok:
Vizslapark: 176 fa, Arany János
utca: 77 fa, Dózsa György utca: 55
fa, sportcsarnok melletti új zöldsáv: 12 fa, Gébárti-tó környéke: 50
fa, Parkerdõ: 6700 fa, Gálafej,
Széna tér: 64 fa, Landorhegyi út
16–18.: 10 fa, Köztársaság út: 26
fa, Kossuth Lajos utca: 26 fa, Lõrinc barát utca: 20 fa, Hock János
út: 73 fa. Összesen: 7342 fa.
December végén a Hock János úti telephelyén a Windoor Design Kft. 73 fát ültetett el, ami
szép példája annak, hogy a városi faültetési programhoz nem
csak a városrészek, nem csak intézmények és civil szervezetek
csatlakoztak, hanem magánvállalkozások is.

SZERENCSEHOZÓ KÉMÉNYSEPRÕK
ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS A VÁROSHÁZÁN
 Az idõsebb korosztály még
károk enyhítése jellemzi majd. csésebb idõszak következik mindhisz abban, hogy szerencsét
Azért bíznak abban, hogy az év annyiunk számára – fogalmazott a
hoznak, és sokan máig megfog- második fele könnyebb lesz. A ké- polgármester.
ják a ruhájukon a gombot, ha
kéményseprõt látnak. A fiatalok
közül már kevesebben ismerik
ezt a hagyományt, vagy inkább
babonát. Ennek ellenére a város és a megye lakossága szinte mindig pozitívan fogadja a
házakba becsengetõ kéményseprõket.
– pet –
A járvány ellenére az idei év is
azzal kezdõdött, hogy kéményseprõk jártak a városházán. Régi
szokás, hogy a polgármesteren
keresztül kívánnak szerencsés
esztendõt az itt élõknek. Az újévi
koccintáson Balaicz Zoltán elöljáróban elmondta: a tavalyi év a járvány miatt sajnos nem úgy alakult,
ahogy szerették volna, talán az
idei esztendõ pozitívabb, örömtelibb lesz. Bár 2021 elsõ fél évét is
a járványkezelés és a gazdasági

ményseprõk köszöntése és a köKerkai László kéményseprõ, a
zös a koccintás ezért most azt is katasztrófavédelmi igazgatóság
jelképezi, hogy néhány hónap megyei csoportvezetõ-helyettese
múlva talán boldogabb és szeren- elmondta: munkájukat annyira

ELMARADTAK A KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

 Márciusban hirtelen a nyakunkba szakadt a pandémiás helyzet,
amely mindent felülírt. Érthetõ módon a súlypont a koronavírusos helyzet megoldására fókuszált, így ez a helyzet új kihívásokat és megterhelést is jelentett a gazdaság és az önkormányzat
számára is – fogalmazott érdeklõdésünkre Domján István, az
1-es számú választókerület önkormányzati képviselõje.
Bár a tervezett rendezvények
és közösségi programok elmaradtak, fejlesztések, kisebb beruházások megvalósultak a városrészben.
– Elkészült a Perlaki utca északi felének útfelülete, annak szegélyezése és az ivóvízvezeték rekonstrukciója. Befejezõdött a
Gébárti úton a Hõsök kertjének kialakítása, megújult az andráshidai
Zala-híd, az andráshidai templom
kerítése. Kialakításra került a
vorhotai temetõ szeméttárolója. A
választókerület több helyén történt
útjavítás, aszfaltozás, közvilágítás-fejlesztés, vízelvezetõ árkok
karbantartása. Az andráshidai veszélyes vasúti átjárót a környék
rendbetételével beláthatóbbá tettük. Elindult pályázati forrásból, az
MLSZ támogatásával, az andráshidai sportcentrum fejlesztése –
sorolja Domján István és hozzáteszi: Olyan sokfunkciós komplexumot szeretnének megvalósítani,
ahol a sporttevékenységen kívül a
jövõben más közösségi programok is megvalósulhatnak. Komoly
eredménynek tartja a képviselõ,
hogy Vigh László országgyûlési
képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester segítségével körzetének útjai megújulnak a jövõben a
Kovács Károly Városépítõ Program keretében.
A kapcsolattartást is nehezítette a járvány okozta idõszak – folytatja a képviselõ. – Az utcán találkoztam és beszélgettem a lakosokkal, a felmerült gondokról, a civil szervezetek vezetõivel napi
kapcsolatban vagyok folyamatosan, minden információ eljut hozzám. Sürgõs esetben a mûszaki
osztály képviselõjével a helyszínen is meg tudjuk beszélni a problémát.
– A helyi lakosok a legváltozatosabb problémákkal kapcsolatban kerestek meg, ahol tudtunk,

segítettünk, de az anyagi lehetõségek beszûkülése miatt több felújítást el kellett halasztani. A gondokat illetõen örömmel tapasztaltam az emberek pozitív, megértõ
hozzáállását. Ugyancsak örömteli
volt a közösségi rendezvények elmaradásának a hiányolása is.
Mindez azt mutatja, hogy a zalaBöjte Sándor

Domján István

egerszegi embereknek szüksége
van a közösségi, kikapcsolódást
jelentõ programokra, ezeket pótolni fogjuk a pandémiás idõszakot
követõen.

TUDTUK

TARTANI

A KAPCSOLATOT
Az év nagyon biztatóan indult,
komoly terveim voltak a választókerületemben. Parkolók építését
terveztük Olában és a Berzsenyi
út 13. számú társasház környékén. Szerettünk volna kamerarendszert kiépíteni a buszmegálló
környékére, és járdák megújításán
is dolgoztunk – fogalmaz Böjte
Sándor, a 4-es számú választókörzet önkormányzati képviselõje.
– A múlt év elején sikerült az
olai templom elõtti tér megszépítésének második ütemeként a

buszmegálló környékét rendbe
hozni, de utána jött a járványidõszak és sok mindent keresztülhúzott. Szerencsés képviselõnek
mondhatom magam, hiszen a kisebb beruházások mellett szépen
halad a munkacsarnok megújítása, épül a Dózsa-iskola tornaterme, zajlik a Göcseji Múzeum megújítása, zajlik a Centrum elõtti tér
teljes megújítása, befejezõdött az
Art mozi korszerûsítése. Készül a
kézmûves piac és a Galamb utcában a közel száz férõhelyes parkoló is.
Böjte Sándor elmondta: mivel a
kereskedelemben dolgozik, ezért
a járványhelyzet ellenére is sok
emberrel találkozott személyesen,
így a kapcsolattartásban nem volt
fennakadás.
– Manapság a választók megtalálnak bennünket a közösségi
hálón is, ezen keresztül is tudunk
beszélgetni. Eddig minden év novemberének végén indult számomra az alapítványi báli szezon.
Ezek sajnos a tavalyi év végén és
várhatóan idén is elmaradnak – teszi hozzá.
A képviselõ elmondja: a belváros egy speciális városrész, hiszen naponta érkeznek emberek
ügyeiket intézni a peremkerületekbõl és a városkörnyékrõl. A kérések és észrevételek is inkább átfogóbbak, melyeket igyekszik az önkormányzat és a városi cégek kiemelten megoldani, rendezni.

nem befolyásolta a koronavírus. A
tavalyi esztendõben a társasházak
ellenõrzése volt a cél, amit sikerrel
teljesítettek. A tervezett helyszíneket mind végigjárták. Jó ütemben
halad a termofor kémények kiváltása is. A lakosság nagyon együttmûködõ, pozitívan állnak hozzá a
cseréhez.
A csoportvezetõ-helyettes arról
is tájékoztatott, hogy tavaly Zalaegerszegen és környékén nem történt halálos kimenetelû szén-monoxid-mérgezés. A kéményseprõk
továbbra is a katasztrófavédelmi
igazgatóság keretein belül látják el
feladataikat. A megyeszékhelyen
kilenc fõ dolgozik, a megyében pedig összesen huszonkét kéményseprõ munkálkodik. A szakemberek utánpótlása folyamatos; aki kéményseprõ szeretne lenni, annak a
fõvárosban kell egy szakmunkásképzést elvégeznie.
A lakosság körében ez a szakma pozitívnak számít. Mindenki
tudja, hogy veszélyelhárító, életmentõ tevékenységet végeznek,
emiatt megbecsülés övezi a munkájukat – tette hozzá Fodor Sándor kéményseprõ.
A szakemberek a polgármesterrel koccintva kívántak boldog új
évet, sok szerencsét és – ami
most különösen fontos – jó egészséget a város polgárainak.
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TUDOMÁNYOS KUTATÁSBAN JELESKEDTEK LEVEGÕBÕL TETTÉK LE A LYNX-GYÁR ALAPKÖVÉT
JUTALMAZTÁK A LEGJOBB PÁLYAMUNKÁK KÉSZÍTÕIT

 Kihirdették a Pannon Egyetem zalaegerszegi gazdálkodási karán
november 25-én lezajlott Tudományos diákköri konferencia eredményeit. A hallgatók a közgazdaságtudományi szekción belül 4 tagozaton 12 pályamunkát készítettek, melybõl 11 továbbjutott a jövõ áprilisi soproni Országos tudományos diákköri konferenciára.
A rendezvényt online tartották meg az egyetem Infocentrumában.
Dr. Németh István dékán úgy értékelt, hogy a hallgatók a tudományos gyakorlatnak megfelelõ kutatást végeztek magas szinten. Mint
mondta, a tudományos kutatás egy
õsi gondolatból származik, amit
David Attenborough úgy fogalmazott meg: „Food for thought”, vagyis
étel a gondolatért. „Önök kutatókként, tudósokként, tanárokként
azért tudnak majd dolgozni, mert
valakik megtermelik azokat a gazdasági javakat, amelyek munkájukhoz szükségesek. Éppen ezért
nagy a felelõsségük, hogy tudásuk
legjavát adják a közjó, a társadalom
érdekében. Bízzanak önmagukban,
még akkor is, ha az emberek egy
része valamely okból a közösségi
médiák hangadóinak áltudományosságára hallgat. A dolgozatok a
hallgatók egyéni lelkesedését tükrözik, hiszen tanulmányaik mellett vállalták a kihívást, ahogy a felkészítõ
kollégák is kötelességük felett teljesítettek. A dékán kiemelte, hogy 12
pályamunkából 11 továbbjutott a jövõ évi Országos tudományos diákköri konferenciára. Akik azon nyernek, méltán magukénak érezhetik
majd a Kiváló Ifjú Kutató címet” –
hangsúlyozta végül.
A köszöntõt követõen dr. Németh András dékán dr. Jármai Erzsébet Mária kari TDT-elnökkel
együtt adta át az okleveleket és

MEGBESZÉLÉS
 Dr. Navracsics Tiborral, az
Északnyugat-magyarországi
Gazdaságfejlesztési Zóna
komplex fejlesztéséért felelõs
kormánybiztossal egyeztetett
Balaicz Zoltán polgármester.
A téma a közgyûlés által egyhangúan elfogadott Zalaegerszeg
2030 gazdaságfejlesztési stratégia tartalma volt és a hozzá kapcsolódó tervezett lépések. A stratégia támogatásáról kormány-elõterjesztés készül.

ajándékcsomagokat, amelyeket a
hallgatók a járványhelyzeti intézkedéseknek megfelelõen egyesével vettek át az Infocentrum elõadótermében.
Macher Dávid, Kovács Fanni,
Kránitz Vivien, Tóth Máté és Balázs
Bence elsõ helyezést értek el. A díjazott pályamunkák további szerzõi
Pete Vanda, Végh Viviána, Szabó
Kinga, László Dorina, Weinhoffer

Petra, Hauck Adrian, Kalmár Laura,
Vizi Tímea és Horváth Katalin voltak. A hallgatókat a kar oktatói közül Balázsné dr. Lendvai Marietta,
dr. Jármai Erzsébet, dr. Csanádi
Ágnes, dr. Palányi Ildikó, Jámbor
Balázs, dr. Antal Anita, Nagyné Halász Zsuzsanna, Márkus Mónika és
Pethõné Schalbert Mária segítette
témavezetõként.
Az egyetem honlapján olvashatók a tudományos igényû dolgozatok, melyek többek között a családi vállalkozások fenntarthatóságáról, a családvédelmi alap mûködésérõl, a banki ügyfélélmény megteremtésérõl, a felelõs befektetésekrõl szólnak.

JÁRHATÓ ÚTON A TESZTPÁLYÁHOZ
FELÚJÍTOTTÁK

A KISPÁLI UTAT

 Átadták a Kispáli út felújított szakaszát, amelyre merõlegesen
csatlakozik a jármûipari tesztpálya fogadóépületéhez vezetõ, tavaly elkészült Barényi Béla út. A beruházást 227 millió forintból
valósította meg Zalaegerszeg önkormányzata, hangzott el a
2020-as esztendõ utolsó sajtóeseményén.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, a Barényi Béla út megépítése után fontosnak érezték, hogy
a Kispáli út kátyús szakaszát is
rendbe tegyék. A város számára
erre lehetõséget adott a Településfejlesztési Operatív Program két
és fél milliárd forintos iparfejlesztési csomagja, amely a közlekedési
fejlesztésekre fordítandó összegeket is biztosítja. A Kispáli út 1869
méteres szakaszának rekonstrukciójára ebbõl 227 millió forintot költöttek. A beruházás erõsíti a város
kapcsolatát
a
szomszédos
Kispálival és a környezõ településekkel, másrészrõl a térségi iparfejlesztést szolgálja, mert immár
minõségi úton biztosít összeköttetést az északi ipari park és a jármûipari tesztpálya között.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy az érintett útszakasz
hónapokon át nagy terhelésnek
volt kitéve, ugyanis 170 ezer tonna követ szállítottak rajta a teszt-

pálya építéséhez. Az úttest teljesen tönkrement, amit a kivitelezõ
a teljes pályaszerkezet cseréjével,
55 centiméteres tömör kavicsággyal és aszfaltréteggel tett
rendbe.
Horváth Zsuzsanna, Kispáli
polgármestere örömét fejezte ki,
hogy teljessé vált a falu megközelíthetõsége a Zalaegerszeg felõli
szakasz helyreállításával. Ezt
megelõzõen a település elõtti szakasz újult meg. Munkahelyekre,
óvodákba és iskolákba közlekednek ezen az úton, amit napi szinten nemcsak a helyiek, hanem
Nagypáli és Nagykutas lakói is
használnak. A beruházással a biztonságos közlekedés feltételei teremtõdtek meg.
Németh Gábor, az északi városrész önkormányzati képviselõje
a beruházás jelentõségét emelte
ki. Mint mondta, a Kovács Károly
Városépítõ Programnak köszönhetõen további útfelújításokra kerülhet sor a jövõben, ami az itt élõk
számára a belváros könnyebb elérését szolgálja majd.

BERUHÁZÁSOK BEFEJEZÉSE, ÚJAK INDÍTÁSA
JELENTÕSEN NÖVEKEDNEK A MEGYEI FEJLESZTÉSI FORRÁSOK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A már zajló projektekrõl elmondta, hogy az épülõ városi uszodánál,
a felújítás és bõvítés alatt álló Göcseji illetve Mindszenty Múzeumnál
még ebben a hónapban sajtóbejárást tartanak. Január végén adják
át az Ostoros Károly-munkacsarnokot, februárban a duális szakképzõ
központot, márciusban pedig a
Mindszenty-iskola új torna- és vívócsarnokát. Jól halad a Dózsa-iskola
új tornatermének, valamint a kézmûves termékek helyi piacának
építése is. Mindkét helyszínen hamarosan bokrétaünnepet tartanak.
A Göcseji Falumúzeum felújításának önkormányzat által vállalt része már zajlik. Reményeik szerint
idén megkezdõdhet a rekonstrukció és bõvítés államilag támogatott
része.
A 2021-es esztendõ egyben az
új nagyprojektek elindítása is: töb-

MEGKEZDÕDÖTT A 60 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS

bek között a Hevesi Sándor Színház, az egykori tisztiklub, a volt
Kiszöv-székház, a vasútállomás
és az autóbusz-pályaudvar felújításának, valamint a Kosztolányi
utca kétirányúsításának megtervezésével, jelezte a polgármester.
Dr. Pál Attila arról számolt be,
hogy az eredetileg 23 milliárd forintos megyei TOP-keret 2020 végére több mint 33 milliárd forintra
növekedett. Idén a TOP-programot felváltja az új uniós ciklusban
a Versenyképes Magyarország
Operatív
Program
(VMOP),
amelyben a megyei forráskeret 56
milliárd forint körül alakul. Ez már
tartalmazza a két megyei jogú város forráskeretét is. A megyei közgyûlés elnöke felhasználásukról
elmondta, hogy az elõzõ ciklus
TOP-programjából 1,5 milliárd forint jut közútfejlesztésre, 798 millió
közlekedésbiztonsági projektekre,

3 milliárd csapadékvíz-kezelésre,
valamint 670 millió forint egy kerékpáros turisztikai beruházásra.
A megyei integrált területi program
elfogadása után nyílnak meg a
VMOP elsõ felhívásai februárban:
foglalkoztatási paktumra 3,5 milliárd, a települések közötti állami
külterületi utak felújítására 6,7 milliárd és négy város (Zalaegerszeg,
Nagykanizsa, Lenti, Keszthely)
fenntartható fejlesztési programjára 28,7 milliárd forintos keretösszeggel.
VÁLASZD A

Korom Ferenc, dr. Háry András, a ZalaZone Ipari Park Zrt. vezérigazgatója, Armin Papperger,
Palkovics László, Benkõ Tibor, Maróth Gáspár, Vigh László és Balaicz Zoltán

(Folytatás az 1. oldalról.)
Figyelemre méltó vállalás a
NATO tagjaként is, hiszen korábban „potyautasként” tekintettek
hazánkra, most viszont példaértékûnek tartják a szövetségesek a
magyarországi haderõfejlesztést.
Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelõs kormánybiztos bejelentette: a német–magyar vegyesvállalat következõ beruházásának helyszíne Várpalota, ahol
robbanóanyagokat, nagy kaliberû
lõszereket és aknavetõgránátokat
gyártó üzemeket építenek. Várhatóan ide helyezik át az állam által
megvásárolt Hirtenberger aknavetõgyár gránátgyártását is.

Armin Papperger, a Rheinmetall elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott: a zalaegerszegi gyár
Európában egyedülálló lesz, mert
olyan technológiákat is alkalmaznak majd, amelyek a mesterséges
intelligenciára épülnek. Mint mondta, a kutatás-fejlesztés területén
több mint 600 millió eurós befektetést terveznek a következõ években Magyarországon. A vállalat
düsseldorfi központjában december közepén írták alá azt a megállapodást, amely alapján magyar
részvétellel kezdõdhet majd meg
egy modern, gumikerekes harcjármû fejlesztése. Ennek egyik helyszíne Zalaegerszeg lesz.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta: a
harcjármûgyár építése minden korábbi álmot felülmúló lépés a helyi
gazdaság megerõsítése érdekében, ami egyben újrapozicionálja a
zalai megyeszékhely szerepét is.
Vigh László országgyûlési képviselõ, a jármûipari tesztpálya miniszteri biztosa a beruházás jelentõségét alátámasztva azt hangsúlyozta, hogy a haditechnikai kutatás-fejlesztés a jármûipari fejlesztéseknek is irányt mutat.
A kategóriájában legkorszerûbbnek számító Lynx gyalogsági
harcjármû egy példányát a helyszínen mûködés közben is bemutatták a rendezvény végén.

ELADÓ LAKÁS!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár
„karnyújtásnyira”.

DR. GASZTONYI BEÁTA
AZ ÚJ INTÉZMÉNYVEZETÕ
 Az emberi erõforrások minisztere dr. med. habil Gasztonyi Beáta Ph.D.-t bízta meg a Zala Megyei Szent Rafael Kórház intézményvezetõi feladatainak ellátásával.
A megbízás kapcsán dr. Gasztonyi Beáta a következõket fogalmazta meg: „Tisztában vagyok azzal,
hogy nem könnyû helyzetben veszem át a feladatot, de bízom benne, hogy pozitív hozzáállással, segítõ szándékkal, klinikusi szemlélettel, empátiával, korrekt kollegiális
kapcsolatokkal és folyamatos,
megfelelõ kommunikációval sok
nehézségen közösen átjutunk és
együttes erõvel szakmai sikerekben
gazdag idõszakot élhetünk meg.
Számítok mindenki segítségére.”
Dr. Gasztonyi Beáta 1995-ben

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
internetes tesztrendszer segítségével!

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
SIKERES KRESZ-VIZSGA = INGYENES ELMÉLET!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
– 3 FÕTÕL – EGYÜTTJELENTKEZÉS ESETÉN – LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS
JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV SZÁM: 20-0112-05 VSM: E: 27,27–50%; FOR: 37,5–66,67%; ÁKÓ: 150%; ÁKK: 190.000–196.000

szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 2006-ban
felkérésre visszatért szülõvárosába, a kórház belgyógyászati osztályának fõorvosa lett, majd osztályvezetõ fõorvos. 2016-ban a kórház
tudományos és oktatási orvosigazgató-helyettesnek nevezte ki.

Ár: 16,6 M Ft.
Érdeklõdni: 30/975-1500.
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Kultúra

122 ÉVES EBBÁRCA BÉCSBÕL KÉNYSZERPIHENÕ ESTE NYOLC UTÁN
EGY AUSZTRIAI AUKCIÓN ÁRULTÁK

KONCERTEK HELYETT DALSZERZÉS, ZENEHALLGATÁS

 Aki a könnyûzenei életben tevékenykedik és a rock and rollt nemcsak egy zenei mûfajnak, hanem életformának is tekinti, valószínûleg nem viseli túl jól az este 8 óra utáni kijárási tilalmat. Normális
esetben számára ilyenkor kezdõdne az élet, vagy maga a munka.

akkor a pandémia alatt az alkotói
vénám is „beindult”. Erre is muszáj
idõt szakítani!
Mint mondja, úgy érzi, hogy hir-

Érdekes helyzet ez, mert egyrészt az ember próbálja ugyanúgy
élni az életét, tenni a dolgát, mint
normálisan, aztán persze folyamatosan érzi, hogy sok minden mégsem úgy van – válaszolta kérdésünkre Németh Ernõ.
– Szerencsére alapból is szeretek olvasni, zenéket hallgatni,
ez most felértékelõdött az utóbbi
idõben. Fõleg a történelmi témájú
könyveket és a zenérõl, zenészekrõl szóló olvasmányokat kedvelem. Utóbbi kiegészül a társmûvészetekkel is; képzõmûvészek,
írók, költõk életrajzát is szívesen
olvasom. Programszervezõként is
és zenekedvelõ magánemberként
is nagyon hiányoznak a koncertek, fesztiválok és ezek miliõje.
Vagyis maga a társasági élet. Kicsit nehezen is viselem ezt a helyzetet, sokkal hullámzóbb a kedélyállapotom, mint normális esetben – mesélte.
Azért ebben az „extrém szomorú” helyzetben is próbálja hasznosan eltölteni az esti órákat. Sokkal
jobban figyeli például az online
eseményeket,
közvetítéseket,
mint eddig. Úgy érzi, hogy sikerült
ezzel a világgal jobban megismerkednie. Ezenkívül – sokak meglepetésére – megtanult fõzni is, egyre nagyobb örömét leli benne.
Közben reméli, hogy pár hónap
múlva egy kicsit normálisabb
irányba terelõdik az életünk, és újra lehet különféle rendezvényeket
látogatni.

 Egy régi, Zalaegerszegrõl származó apró tárgy, mégpedig egy
ebbárca került elõ Bécsben. A szerencsés hazatérést követõen a
bilétát ezentúl a Göcseji Múzeum õrzi. Mátyás István zalaegerszeKránitz Tóni, Takács Eszter és Németh Ernõ
gi születésû, évek óta Bécsben élõ orgonamûvész egy ausztriai
aukción bukkant rá az „elszármazott” emléktárgyra, majd postára – pánczélPetra –
volt. A bezártság talán segítette pi- telen nagyon sok teendõje lett,
adta, s karácsonyi meglepetésként elküldte azt a Göcseji Múcit az elmélyültebb munkát.
aminek örül, de még szoknia kell
Vajon mit csinálnak a jelenlegi
zeumnak.
A zenész hozzátette: a próbák az új helyzetet.
helyzetben a zenei élet egyes kicsit nehézkesebbé váltak a kijá– Igyekszem kialakítani egy
Az ebbárcán egy vizslaportré szabályozásával. A kutatásból töb- szereplõi? Annál is inkább, mert a rási tilalom miatt. Mostanában konstruktív munkarendet, hogy jól
látható, a hátoldalán pedig a kö- bek között kiderül: az ebtartási klubkoncertek és a családiasabb péntek délutántól este fél nyolcig tudjak mûködni szabadúszóként is
vetkezõ felirat: „Zalaegerszegi szabályrendeletet 1886 októberé- jellegû könnyûzenei események tudnak találkozni, gyakorolni. Már és alkalmazottként is. Még friss az
ebbárca az 1899–1900. évre”.
ben alkották meg, bevezetve az épp az õszi/téli, illetve tavaszi idõ- az új lemez anyagát próbálják. A egész, így bízom benne, hogy
Megyeri Anna történész a Gö- ebadót, melynek legfõbb állat- szakra esnek. Az elmúlt közel egy „Szomorú boldogság” címû album gyorsan beletanulok, és hasznos
cseji Múzeum Facebook-oldalán egészség- és járványügyi célja az esztendõben viszont alig volt le- – mely nyilván egyfajta utalás is a tudok lenni hosszú távon a környeközzétett bejegyzésben azt írja, volt, hogy a kutyák számának hetõség koncertezésre és a kö- mostani vírushelyzetre – tizen- zetemben.
hogy a most hozzájuk került ová- csökkenésével a veszettség (eb- zönséggel való találkozásra. Hogy négy új, saját szerzeményt tartallis, szép állapotú biléta a történeti düh) terjedését megfékezzék. A hogyan telnek az esték a korláto- maz. A zenét és a szöveget Gegyûjtemény idei elsõ darabja lett. kutyák nyakörvére kötelezõ volt ki- zások alatt? – errõl kérdeztük deon Attila írta, illetve két dalnak
Hogy pontosan milyen kutya nya- tenni az ebadójegyet (ebvédjegyet, Kránitz Tónit, a Shabby Blues Gál Szabolcs a szerzõje. Az
kában lóghatott a medál, és mi- ebbárcát), melyért külön kellett fi- Band frontemberét, Takáts Eszter együttes tagjai remélik, hogy idén
ként került Ausztriába ez a 122 zetni. A biléta alakja évrõl évre vál- dalszerzõ-énekest és Németh Er- decemberben sor kerülhet a leesztendõs tárgy, valószínûleg már tozott. Oltási bizonyítvány felmuta- nõ (Mazsi) koncert- és rendez- mezbemutató koncertre.
örökké titok marad.
tása nélkül az ebbárcát nem adhat- vényszervezõt.
Takáts Eszter énekest kevésbé
Nemrégiben az MNL Zala Me- ták ki a kutyatulajdonosoknak.
– Örömteli is lehetne az idei év, viseli meg a kijárási tilalom. Mióta
gyei Levéltárának munkatársa, SiA Göcseji Múzeum ezúton is hiszen 2021-ben ünnepeljük a Szentkozmadombjára költözött, ki-  A ZAZEE Kulturális Egyesület idén Tóth Sándor operatõrt tünmon Beáta is foglalkozott a Zala köszöni, hogy Mátyás István el- Shabby Blues Band 30. születés- csit átalakult az élete és a napi- tette ki az Ex Umbra díjjal. A civil szervezet immár harmadik éve
megyei ebtartás 19–20. századi küldte nekik az emléktárgyat.
napját. A tervek szerint a szeptem- rendje. Persze a koncertezés na- adja át a jelképes elismerést azoknak a személyeknek, akik a kulberi vadpörköltfesztiválon lesz a gyon hiányzik neki, ám igyekszik túra területén önzetlenül, magas színvonalon tevékenykednek,
jubileumi koncertünk. Reméljük, kreatívan eltölteni a felszabadult példaértékû eredményeket érnek el, ám munkájukat általában
szerényen, sokszor széles közönség bevonása nélkül, vagy a
addig javul a helyzet és megszer- órákat, este pedig inkább pihen.
vezhetjük az eseményt – kezdte
– Az igazság az, hogy este 8 háttérben végzik.
Kránitz Tóni. – A környezetemben óra után már alvással töltöm az
azt tapasztalom, hogy a bezártság idõt, mivel mindennap 5 órakor keTóth Sándor operatõrként az vány miatt ezúttal csak egy kisebb
és kilátástalanság miatt sokan le- lek, hogy el tudjam végezni a fel- elmúlt évtizedekben rengeteg kul- köszöntésre kerülhetett sor.
targikus, depressziós hangulatban adataimat, és ötletelni is tudjak új- turális és társadalmi eseményen
A ZAZEE egyesület 2018-ban
vannak. Szerencsére a zenekar- fajta zenei megoldásokon – mesé- jelen volt kamerájával.
nál azért nem állt meg teljesen az li Eszter. – A zene mellett új mun- Rendszeresen megörökíélet. A karanténidõszakot arra kám is van: a szentkozmadombjai tette a kiállításokat, konhasználtuk, hogy összerakjuk az önkormányzat programszervezõ- certeket, színházi eseméúj lemezünket. Mindig ötévente je- jeként, közmûvelõdési assziszten- nyeket, de a rendszervállenünk meg egy-egy újabb album- seként tevékenykedem. Emiatt tás emlékezetes pillanamal, ez most amúgy is esedékes most épp képzésre járok, ugyan- taiban is jelen volt. Az elsõ szabad március 15-én
éppúgy, mint a taxisblovek szerint március elsején nyit ki kád helyi történésein.
újra az iroda. A munkatársak addig
Munkáját mindig nagy
telefonon és az online felületete- precizitással és odaadásken állnak az ügyfelek rendelkezé- sal végzi, ám csendesen. Kamerá- hozta létre az Ex Ubra díjat, mesére.
ja mögül a közös életünkrõl készít lyet mindig december 21-én adnak
A sajtótájékoztatón arról is be- lenyomatot, így ezer szállal kötõ- át. Az elsõ évben Monok Balázs
számoltak, hogy az iroda Város- dik a város kulturális, közösségi képzõmûvész-tanár, tavaly pedig
marketing gyémántdíjban része- életéhez; mindennapjainkhoz.
Nagy Csaba, a Díszmûvelõdés
 A padlótól a plafonig megújul, valamint modern digitális eszköTeljesen átalakul az iroda pad- sült. A kitüntetést a Magyar MarAz egyesület tagjai, egy a mun- összmûvészeti fesztivál alapítója,
zökkel bõvül a zalaegerszegi Tourinform-iroda. A Magyar Turiszti- lóburkolata: a plafon álmennyeze- keting Szövetség alapította azzal kásságát tréfásan bemutató videó- szervezõje vehette át a jelképes
kai Ügynökség és a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt. által kiírt fejtet kap, korszerûbbé válik a világí- a céllal, hogy több kategóriában val díjazták a szakembert. A jár- díjat.
lesztési projektre az önkormányzat – mint az iroda fenntartója –
tás és kicserélik a húszéves búto- ismerhessék el a pályázó telepünyújtott be pályázatot.
rokat is. Emellett forgalomszámlá- lések marketingprojektjeit. A helyi
ló, LCD-monitor, digitális e-plakát, iroda a „Járj nyitott szemmel Zala– pet –
kal tudott elõállni. Munkájukat se- modern információs felületek is egerszegen!” címû kampányával
gíti a Zalaegerszeg Turizmusáért segítik a munkát, illetve az interak- pályázott, és nyert. A három korAz országos program célja, Egyesület is. Az elmúlt években tív információszerzést. A bejárati osztályt megszólító projekt játéhogy a Tourinform-hálózat irodái- számos kiadványt jelentettek meg
nak vendégfogadó terei új, egysé- és sok olyan programot szervezges arculatot kapjanak. Továbbá, tek, melyek nemcsak az idelátogahogy a 21. század kívánalmainak tó turistáknak, hanem az itt élõ lo Nagyméretû terepasztalt adományozott a Budakeszi Katonai
megfelelõen, digitális eszközökkel kálpatriótáknak is hasznos inforHagyományõrzõ Egyesület a Zalaegerszegért díjjal kitüntetett Zaszereljék fel õket. A város 20 millió mációkkal szolgáltak.
lai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesületnek.
forint vissza nem térítendõ támoA polgármester hozzátette: bár
gatást nyert a zalaegerszegi iroda a 2020-as év nem úgy sikerült,
A makett az 1848/49-es forrada- készült makett, amit Berlinger Gáfelújítására – mondta Balaicz Zol- ahogy szerettük volna, hiszen a
lom és szabadságharc fontos ese- bor hagyományõrzõ százados adott
tán polgármester a helyszíni sajtó- járvány miatt sok veszteség érte a
ményét, a budai vár 1849. május át a zalaegerszegi városházán.
bejáráson. Az eseményen – me- turizmusban dolgozókat is. Ennek
21-i visszafoglalását ábrázolja. A
Balaicz Zoltán polgármester az
lyen részt vett többek között Böjte ellenére készülni kell a covid utáni
harcok során az elsõ sorokban küz- átadáson emlékeztetett, hogy a
Sándor önkormányzati képviselõ idõszakra; a mostani fejlesztés pedöttek a zalai honvédek, és zalai egyesület állandó résztvevõés Varga Csaba, a Zalaegerszeg dig ezt szolgálja.
Püspöky Grácián tûzte ki elõször a je a helyi rendezvényeknek, a
Turizmusáért Egyesület elnöke is
A felújítással kapcsolatban
nemzeti lobogót a vár falára, akinek zászlóalj történetét pedig könyv– elhangzott: 1998-ban nyílt meg a Tuboly Andrea irodavezetõ elmondnevét utca is õrzi Zalaegerszegen. ben is megörökítették. A mostani
zalaegerszegi Tourinform-iroda, ta: a Tourinform-hálózatra jellemzõ
A fõvárosi társszervezet elõször a adomány is a hazafiasságot hirdeakkor még a polgármesteri hivatal egységes arculati követelményekszékelyföldi õszi hadjárat felidézé- ti, a makettet a tervek szerint a felegyik szûkös helyiségében. 2002- nek kell megfelelniük a felújítás sosekor találkozott a zalaegerszegi újított Kvártélyházban mutatják be
ben költöztek át a mozi épületébe, rán, ám rajtuk múlik, hogy hogyan
csapattal, az elmúlt hat évben a közönségnek.
a Széchenyi tér 4–6. szám alá. Az teszik zalaegerszegivé az irodát.
számtalan rendezvényen idézték fel
A hagyományõrzõk remélik,
iroda az azóta eltelt idõben szak- Helyi termékekkel, kézmûves porté- ajtó és a nyílászáró cseréjével to- kos módon, rendhagyó eszközök- együtt a történelmi csatákat. A jó hogy a budai csata történetét mimailag magas színvonalon szol- kákkal és a városról szóló érdekes- vábbra is akadálymentes lesz a kel (foglalkoztatófüzet, városfelfe- kapcsolat bizonyítéka a mostani, nél több fiatal megismeri, a makett
gálta a város idegenforgalmát, és séggel szolgálnak majd a betérõk- megközelítés. A kivitelezési mun- dezõ játék) hívja fel a figyelmet a nyolcvanszor nyolcvan centiméte- köré interaktív bemutatóteret alaévrõl évre innovatív megoldások- nek a megújult fogadótérben.
kák február 28-ig tartanak, a ter- megyeszékhely értékeire.
res, Than Mór festménye alapján kítanának ki.

AZ IDEI EX UMBRA DÍJAS
TÓTH SÁNDOR OPERATÕR

FEJLESZTÉS ÉS ELISMERÉS A TOURINFORMNÁL
MEGÚJUL AZ IRODA ÜGYFÉLTERE

ADOMÁNY

A HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLETNEK
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

A

KÖZALKALMAZOTTAK

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

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA
JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA KODÁLY ZOLTÁN

ÓVODAPEDAGÓGUS

UTCAI

TAGÓVODÁJA

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Komfortfokozat

Egyéb helyiségek

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

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Átalszegett u. 23/A
B. fsz. 1.

34

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2021. 05. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

A munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kodály Zoltán utca 15.
1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.075

összkomfortos

237,5

8.550

összkomfortos

237,5

9.500

B. I/13.

36

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

B. III/25.

40

1

elõtér, konyha, étkezõ, fürdõszobaWC., erkély

A szálláshely megtekinthetõ: 2021. január 14-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.
2021. JANUÁR 26. (KEDD)
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelõen, a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus szak,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elvárt kompetenciák:
• kommunikációs készség, gyermekszeretet, együttmûködõ képesség, kreativitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat.
A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kása Istvánné nyújt, a 92/598-725-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton – Kása Istvánné részére az urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• zalaegerszeg.hu – 2020. december 31.
• ZalaEgerszeG újság – 2021. január 12.

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.

HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA
 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi I. sz. háziorvosi körzet lakóit,
hogy a körzetben a háziorvosi ellátást 2020. december 1. napjától dr. Bába Marianna háziorvos biztosítja.
A háziorvosi rendelés változatlanul a Zalaegerszeg, Ola u.
10–12. szám alatti rendelõben vehetõ igénybe.
A rendelés ideje az alábbiak szerint változik:

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.

FELHÍVÁS

A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló
478/2020. (XI. 3.) korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyûlés feladat- és
hatáskörében eljárva bírálja el a beadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2021. február 11.).
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).

ÁRUSÍTÓHELYEK KIADÓK.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Érdeklõdni: +36-20/263-6570

CSALÁDSEGÍTÕT

KERESNEK

A zalaegerszegi piac és
vásárcsarnok területén
korlátozott számban

ESETMENEDZSERT KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE.

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.
szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményveAz állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz- zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
ményben.
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Rendelési idõ: hétfõ: 11.00–13.00
kedd: 11.00–13.00
szerda: 11.00–13.00
Háziorvos:
dr. Bába Marianna
Telefonszám:
E-mail:

csütörtök: 11.00–13.00
péntek:
11.00–13.00

06-92/347-217, 06-30/257-2228
felnott1@zegali.hu

Hirdetés
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Közérdekû+Sport
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. JANUÁR 12.
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: 2021. 01. 27., 28. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 01. 29. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Üveg: 2021. 02. 5.
Zöldhulladék gyûjtése: 2020. december 1-tõl 2021. március 31-ig
páratlan heteken kétheti rendszerességgel.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
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

FOLYAMATOSAN

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ z Emelõgép-kezelõ z Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ z Útépítõ és karbantartógép-kezelõ 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.

kor a labdarúgók különbözõ teszteken vettek részt, és átestek a kötelezõ Covid-teszten is. Információink szerint mindenki negatív
tesztet produkált. A szakmai
stábnak szûk három hét áll rendelkezésre, hogy jó formába kerüljön
a csapat. Az elsõ ellenfél a Bp.
Honvéd õsszel Egerszegen nyert,
a zalaiak bizakodnak, hogy sikerülhet a visszavágás.

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

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!

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

MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC

Nem csoda, hogy kevés pihenõ jutott a játékosoknak, a karácsonyi ünnepek alatt lazíthattak
egy kicsit. A januári kezdésig úgymond házi feladatot kaptak, el kellett végezniük az otthonra felírt
gyakorlatokat. A januári kezdéskor
teljes kerettel kezdte el a gyakorlást a ZTE, egyedül Könyves, a
csapat válogatott játékosa bajlódott kisebb sérüléssel. A kezdés-

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

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

RÖVID PIHENÕ UTÁN
 Az elmúlt évben december 23-án játszotta utolsó bajnoki mérkõzését a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, az Újpest FC ellen.
Január 23-án már a Bp. Honvéd vendége lesz a zalai csapat. A
ZTE az óévben a hetedik helyen zárta a bajnokságot, 20 pontot
szerezve.

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

ELÉRHETÕSÉGÜNK

Az idõ rövidsége miatt alapozásról nem lehet beszélni, cél a
csapatnál az õsz végi jó forma átmentése, a taktikai elemek gyakorlása. A ZTE már a felkészülés
elsõ hétvégéjén edzõmérkõzést
játszott a másodosztályú Kaposvár ellen. A folytatásban még két
gyakorlómérkõzés szerepel a
programban, két másodosztályú
együttes, a Gyirmót és a Siófok ellen. Mivel az NB I-ben füves pályán rendezik a találkozókat, edzõmérkõzéseit is ilyen pályákon
játssza a ZTE.
Valamennyi osztályban megkezdõdik az átigazolási idõszak. A

ZTE mindhárom csapatrészbe igazolna meghatározó tudású játékost. Távozott Ziga Zivko, aki kölcsönben szerepelt a ZTE-nél, viszszatért régi klubjához. a szlovén
Lendvához. Dragóner Filip a
Szombathelyi Haladásnál folytatja
játékos-pályafutását. Érkezõ is
van, Kálnoki-Kis Dávid, a 30 éves
középsõ védõ szerzõdése lejárt a
Bp. Honvédnál, a játékos a ZTE-t
választotta. Az NB I-ben 122 alkalommal lépett pályára, a Honvéd
mellett, az MTK-ban és az Újpestben játszott, fél+egyéves szerzõdést kötött a zalaiakkal. A felnõttcsapattal készül négy tehetséges
fiatal: Sebestyén Lóránt, Papp
László, Németh Erik és Molnár
Dominik.
Az õszi biztató szereplés ellenére a célkitûzés továbbra sem
változott a zalai klubnál, a biztos
bentmaradás kiharcolását várják
el a csapattól.

OLASZ

VEZETÕEDZÕ
A FÉRFI KOSARASOKNÁL
 December elején távozott a Zalakerámia ZTE NB I-es férfi
kosárlabdacsapatától Ante Nazor. A vezetõedzõ távozását követõen több mérkõzésen Heinrich Róbert, a csapat másodedzõje irányított.
Az egykori kiváló játékos közölte a vezetõkkel, hogy csak ideiglenesen vállalta el a feladatot. A ZTE vezetésének mindenképpen
új szakvezetõ után kellett nézni. A zalai klubnál magyar edzõt szerettek volna a kispadra, de gyorsan rá kellett jönniük, hogy külföldi
szakvezetõk felé is nyitni kell. Több edzõt hallgattak meg videós interjú keretében a ZTE-nél. A választás az olasz Luca Bechire esett.
A klub fél+egyéves szerzõdést kötött az olasz trénerrel.
Az 50 éves olasz edzõ 2006-ban kezdte edzõi pályafutását az
elsõ osztályban szereplõ Angelico Biella együttesénél. Az együttest négy évig irányította, 2007-ben hetedik lett csapatával a bajnokságban. Négy évvel késõbb Ukrajnában az Azowmas Mariupol
csapatával döntõt játszott az ukrán Szuper Ligában. A 2014-es évben az olasz másodosztályból az elsõbe juttatta az Auxillium Turin
együttesét. Az olasz szakvezetõt hazájában 2009-ben az év edzõjének választották.

HELYTÁLLTAK A FELNÕTT OB-N FELEMÁS MÉRLEG A HÉTVÉGI FORDULÓBAN

 A Magyar Úszó Szövetség Széchy Tamás emlékére rendezi
minden évben az úszók felnõtt országos bajnokságát.
A rendezvénynek idén Kaposvár adott otthont, ahol a Zalaco
Zalaegerszegi Úszó Klub négy
versenyzõvel képviselte a klubot
– Belsõ Fanni (2005), Gergye
Ákos (2002), Gergye Milán
(2004) és Nett Vivien (2006) – a
teljes magyar felnõttmezõnyben.
A megyeszékhelyi úszók egyéni
legjobbjaikat elérve, illetve
Gergye Ákos révén két új megyecsúccsal zárták az eseményt.
Az erõs mezõnyben Gergye
Ákosnak és Nett Viviennek sike-

rült az elõfutamok során olyan
idõket úszni, ami elég volt az „A”
illetve „B” döntõs részvételre.
Ákos a hátúszó számokban
remekelt. Jó formaidõzítéssel
100 m és 50 m háton is sikerült
eddigi legjobb idõeredményét
túlszárnyalni, sõt mindkét esetben Zala megye eddigi legjobb
idõeredményét úszta. A rövidebb távon dobogó közelébe kerülve – a negyedik helyen – csapott a célba, míg 100 méteren a
8., illetve 200 méteren a 6. helyen végzett.

A 14 éves Nett Vivien a felnõttmezõnyben 400 m vegyesúszásban remekelt az elõfutamok során, a 8. helyen kiharcolta az „A” döntõs részvételt, míg
másik erõs számában, a 200 m
pillangón a „B” döntõben tudott a
harmadik helyen végezni. Vivien
1500 méter gyorsúszásban is elindult, ahol remek helytállással a
11. helyet szerezte meg.
Gergye Milán 100 és 200 méter, valamint 1500 méter gyorsúszásban állt rajthoz, s az erõs
mezõny közepén végzett egyéni
legjobb eredményekkel, míg ez
Belsõ Fanninak 200 méter
gyorsúszásban sikerült.

MINDKÉT EGERSZEGI KOSÁRCSAPAT AZ ÉLLOVASSAL TALÁLKOZOTT

 A hétközi, Szolnokon lejátszott és hazai gyõzelemmel végzõdött (88-83) bajnoki után ezúttal Zalaegerszegen találkozott
egymással a ZTE KK és a Szolnoki Olaj férfi kosárlabdacsapata.
Heinrich Róbert, az egerszegi
csapat megbízott vezetõedzõje
minden bizonnyal utoljára mecscselt a vendéglátók kispadján, hiszen a frissen igazolt olasz mester,
Luca Bechi várhatóan a szerdai,
Falco elleni idegenbeli mérkõzésen
már átveszi a karmesteri pálcát.
Az elsõ negyedet alaposan
megnyomta a ZTE és magabiztosan, 26-16-ra hozta a játékrészt. A
folytatásban fokozatosan dolgozta

le hátrányát az Olaj, majd 36-36-nál
utol is érte ellenfelét, de Heinrich
Róbert idõkérése után ismét a vendéglátók szereztek elõnyt. 47-43-as
egerszegi elõnynél vonulhattak
pihenõre a csapatok.
Elképesztõ izgalmakat hozott a
meccs hajrája. Egy perccel a vége
elõtt kettõvel ment a ZTE, mikor
büntetõzhetett a Szolnok, de Cakarun csak az egyiket értékesítette, míg a túloldalon Delas nem hi-

bázott. 7,5 másodperce maradt a
Szolnoknak, hogy triplával hoszszabbításra mentse a meccset, de
a remekül védekezõ ZTE dobásig
sem engedte a piros-feketéket.
Zalakerámia-ZTE KK–
Szolnoki Olaj KK
89-86 (26-16, 21-27, 22-19, 20-24)
A hölgyeknél a ZTE NKK hamar
jelentõs hátrányba került a Sopron
Basket vendégeként. A félidõben
41-28-ra vezetettek a hazaiak. A
fordulás után aztán végleg eldöntötte a mérkõzést a házigazda.
Sopron Basket–ZTE NKK
104-48 (21-9, 20-19, 37-11, 26-9)

