
– A. L. –

STUMPF ISTVÁN, a Miniszter-
elnökség egyetemi modellváltás
koordinációjáért felelõs kormány-
biztosa azt mondta: a modellváltás
célja az volt, hogy versenyképes
tudást adjanak át a hallgatóknak.
Mint fogalmazott, a Felhõ Campus
létrehozásával a mesterséges in-
telligenciát igyekeznek a tudás-
szerzés szolgálatába állítani. Az
egyetemi struktúraváltással is az a
cél, hogy olyan tudással vértezzék
fel a tanárokat és a hallgatókat,
amit sehol máshol nem tudnak
megszerezni, és amellyel a
digitalizáció világában megállítha-
tó válik az „agyelszívás”. Ehhez az
is szükséges, hogy híd legyen az
üzleti és az egyetemi világ között,
amelyen a mai fiatal generáció el-
indulhat. Kiemelte, hogy Zalaeger-
szegen a jármûipari tesztpályával
és a betelepülõ cégekkel ez a kap-
csolat már megvan, és a Felhõ
Campus alkalmas lesz arra, hogy
az itteni tapasztalatokat más egye-
temeknek is átadják.

NÉMETH ISTVÁN, a PE Zala-
egerszegi Egyetemi Központjának
fõigazgatója úgy fogalmazott: az
egyetem biztosítani kívánja a
megfelelõ munkaerõt, amellyel
mûszaki, gazdaságtudományi és
informatikai területen ki tudja szol-
gálni a helyi és a regionális ipari
fejlesztéseket. A Felhõ Campus
tulajdonképpen egy „személyre
szabható tudásszolgáltatás”. Ön-
magában olyan virtuális oktatótér,
amelyen keresztül a hallgatók el-
érhetik a sok apró modulból álló
tananyagot. Egyúttal közösségi
tér, ahol csoportmunkában konkrét
gyakorlati projektek megvalósítá-
sán dolgoznak együtt. Ebben mes-
terséges intelligencián alapuló
program segíti õket, amely jelzi
számukra, illetve az oktatók szá-
mára, hol tartanak tanulmányi elõ-
menetelükben.

BALAICZ ZOLTÁN polgármes-
ter azt emelte ki, hogy a városban
megjelenõ cégeknek elsõsorban
mérnökökre, közgazdászokra és
informatikusokra van szükségük.
Az egyetem, a város és a Delta

Systems együttmûködésében lét-
rejövõ Felhõ Campus jelentõsége
az, hogy a már készülõ vagy ter-
vezett beruházásokhoz biztosítani
tudják majd a magasan kvalifikált
szakembereket.

VIGH LÁSZLÓ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos úgy vé-
lekedett, hogy a tesztpálya igazi
mágnesként mûködik, jelentõs be-
fektetéseket vonz. Azonban kevés
a zalaegerszegi, sõt a Zala megyei
munkaerõ is. A hallgatókat is sok-
kal nagyobb régióból lehet csak
biztosítani. A megfelelõ szakem-
berek képzésében pedig szükség
van az egyetem által képviselt ki-
váló oktatási rendszerre. 

A Felhõ Campus elnevezésû
programmal Magyarország legmo-
dernebb egyetemi kampusza jön
létre. Megvalósítását szolgálan-
dóan két együttmûködési megálla-
podás született, amit Stumpf Ist-
ván mellett Zalaegerszeg polgár-
mestere, Kovács Dezsõ, a Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke, Balogh Ádám, a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Zala Megyei Szerve-
zetének elnöke, továbbá Vidra
László, a fejlesztést segítõ rend-
szerintegrátor cég, a Delta
Systems Kft. ügyvezetõje írt alá.
Együttmûködõ partner a Zala-
ZONE Jármûipari Tesztpálya is.

– Antal Lívia  –

Az Arany Bárány Hotel télikert-
jében tartott gazdasági fórumon
Kovács Dezsõ, a ZMKIK elnöke
szólt elsõként a jelenlévõkhöz. Ki-
emelte, a megye top 100 vállalko-
zásának teljesítménye elismerésre

méltó, hiszen a világjárvány nehéz-
ségei ellenére adót fizettek és a
foglalkoztatásból is kivették részü-
ket. Mint mondta, a zalai vállalkozá-
soknak az innovációs képességük
fejlesztése mellett az új világ kihí-
vásaira fel kell készülniük. Az ipar-
kamara ebben kínál partnerséget,

hogy megfelelõ döntéseket hozza-
nak meg eredményességük meg-
õrzése érdekében.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy
2014-ben még 7,4% volt a re-
gisztrált álláskeresõk aránya a
városban, ami mostanra 2,8 szá-
zalékra csökkent a 2021-ig létre-
jött 4 ezer új munkahelynek kö-
szönhetõen. 2022 és 2024 között
további 2 ezer új munkahely létre-
jöttére számítanak, miután több
mint 165 milliárd forintos beruhá-
zássorozat várható. Mint fogal-
mazott, Zalaegerszegen egy
olyan gazdasági ökoszisztéma
kezd kialakulni, amelyben együtt
van a termelés, a kutatás-fejlesz-
tés, az innováció, a képzés illetve
a szolgáltatások. A kormány és
az önkormányzat minden erejével
segíti ezen beruházássorozat
megvalósítását, amelyhez a helyi
szakképzés és Pannon Egyetem
zalaegerszegi központja által
képviselt felsõoktatás is szüksé-
ges, hogy minél több szakember
álljon rendelkezésre a vállalkozá-
sok, illetve a gazdaság igényei-
nek megfelelõen. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

– pet –

A levéltár 2021-es szakmai, tu-
dományos és közmûvelõdési
munkájáról dr. Káli Csaba igazga-
tóhelyettes számolt be. Többek
között elmondta: a levéltár iratál-
lománya stagnált, jelenleg 11
ezer 173 iratfolyóméter az õrzött
anyag mennyisége. Az iratrende-
zés, selejtezés, segédletkészítés
folyamatos volt. Törvényi kötele-
zettségüknek eleget téve, mind-
emellett a Pannonhalmi Fõapát-
sági Levéltárnak adtak át iratokat.
Tavaly a járvány miatt kevesebb
kutató kereste fel az intézményt,
mint a pandémia elõtti években,

az ügyfélszolgálatot viszont nem
érintette ilyen mértékben a korlá-
tozás. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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VIRTUÁLIS OKTATÓTERET HOZNAK LÉTRE
FELHÕ CAMPUS A TUDÁSSZERZÉS SZOLGÁLATÁBAN

ÉVÉRTÉKELÉS ÉS KÖTETBEMUTATÓ
Egy év kihagyás után ismét megrendezte év eleji sajtótájékoz-

tatóját a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. A köz-
gyûjteményben 2001 óta hagyomány, hogy a magyar kultúra nap-
ja alkalmából értékelik az elõzõ esztendõt, és tájékoztatnak a kö-
vetkezõ idõszak eseményeirõl. A rendezvény tavaly a vírushely-
zet miatt maradt el.

MEGJELENT A ZALA MEGYEI TOP 100
ÖSSZESEN 576 MILLIÁRD FORINT NETTÓ ÁRBEVÉTELT ÉRTEK EL

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (ZMKIK), a Zalai
Hírlap és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kilencedik alka-
lommal jelentette meg a Zala megyei TOP 100 kiadványt, amely a
megyei székhelyû vállalkozások rangsorát a 2020-ban elért nettó
árbevétel alapján mutatja be.

Kovács Dezsõ, Vidra László, Németh István, Balaicz Zoltán, Stumpf István, Vigh László és Balogh Ádám

Felhõ Campus elnevezéssel virtuális oktatóteret hoz létre a
Pannon Egyetem (PE) Zalaegerszegi Egyetemi Központja, amit a
zalai megyeszékhely 2030 Gazdaságfejlesztési Stratégiája része-
ként kíván kifejleszteni. A mintaprojekt hosszú távú céljaként azt
tûzték ki, hogy megfelelõ képzettségû és számú munkaerõ álljon
rendelkezésre a gazdaság igényei szerint. 



– pet –

A megmérettetésre családi há-
zak tulajdonosai, társasházi kö-
zösségek, üzletek kirakatokkal és
cégek díszes telephelyekkel je-
lentkezhettek. Az adventi világí-

tásról készült esti fotókat elektroni-
kus úton küldhették el a pályázók.
A város létrehozott egy „Adventi
fények Zalaegerszegen” elneve-
zésû Facebook-oldalt is, ahová
felkerültek a pályamûvek, s az itt
közzétett fotókra szavazhatott a
közönség január 6-ig.

A verseny lezárult, az ered-
ményhirdetésre és a díjátadóra a
városházán került sor. A sajtótájé-
koztatóval egybekötött esemé-
nyen elhangzott: összesen tizen-
hárman pályáztak, kategóriánként

egy díszkivilágítást díjaztak: ter-
mészetesen azokat, melyekre a
legtöbb szavazat érkezett.

Balaicz Zoltán polgármester
elmondta: a verseny célja az volt,
hogy minél többen öltöztessék
ünnepi díszbe lakóhelyüket, mun-

kahelyüket, hogy ezzel is meleg-
séget, ünnepi hangulatot lopjanak
az itt élõk szívébe. Az elmúlt két
pandémiás esztendõ után ez kü-
lönösen fontos, hiszen számos
rendezvény elmaradt, és sérültek
az emberi kapcsolatok is, ezek új-
jáépítése hosszabb folyamat lesz.
Az viszont örömteli, hogy idén –
ha szûkebb formában is – sikerült
megrendezni az Egerszegi ad-
ventet, ennek egy új és hagyo-
mányteremtõ eseménye volt a ka-
rácsonyi díszkivilágítás-verseny.

Családi ház kategóriában az
Erzsébet utca 15. lakói (Miklós
Tünde és Boda János) kapták a
legtöbb közönségszavazatot, cég
telephelye kategóriában a
FolkPont, melynek képviseletében
Lipusz András vette át a díjat. Üz-
letkirakat kategóriában a Berzse-
nyi úti Dizájn Függöny- és Esküvõ-
dekoráció nyert (Fehérné Geren-
csér Anita és Gerencsér Eszter
vette át az elismerést), társasház
kategóriában pedig a Páterdombi
út 62. számú házé lett a legszebb
dekoráció a közönség véleménye
szerint (a díjátadón Szõcsné Tóth
Borbála volt jelen).

A nyertesek a polgármestertõl
vehették át az elismeréseket; egy
oklevelet és egy 30 ezer forint ér-
tékû ajándékot.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Palkovics László innovációs

és technológiai miniszter elõadá-
sában kifejtette: a hazai felsõokta-
tás versenyképességének növelé-
se érdekében nyitották meg a
fenntartói modellváltás lehetõsé-
gét az egyetemek elõtt 2021-ben.
Így 21 modellváltó egyetem jött lét-
re, ahol a magyarországi hallgatók
kétharmadát képzik. Mindemellett
2700 milliárd forint keretösszeggel
öt évre szóló egyetemi fejlesztési
projektet indítottak el uniós és álla-
mi forrásból. Az összeg 10 száza-
lékát február végéig megkapják az
egyetemek. Mint mondta, ebbõl a
támogatásból épül a gyõri Széche-
nyi István Egyetem három épülete

a zalaegerszegi science parkban,
és szintén ebbõl a forrásból fej-
leszt a Pannon Egyetem Zalaeger-
szegi Egyetemi Központja is.  

A zalaegerszegi jármûipari
tesztpályával kapcsolatban el-
mondta: létrehozása önmagában
kevés lett volna, ezért komplex
ökoszisztéma kialakításába kezd-
tek. Így a magánberuházásban lét-
rejött Piramis kutatóközpont mel-
lett épül az egyetemi kampusz, a
Rheinmetall harckocsigyára, az
AVL fejlesztõközpontja. Kutató-
központot hoz létre a TÜV
Rheinland és a Bosch. Elõkészítés
alatt áll egy védelmi innovációs ku-
tatóintézet kialakítása is a jármû-
ipari tesztpálya környezetében.

Hamarosan megkezdõdik a
Metrans vasúti-közúti logisztikai
konténertermináljának létesítése,
amelynek része a zalaszentiváni
deltavágány megépítése.

Kaszás Anita, a NAV Zala me-
gyei adó- és vámigazgatója ismer-

tette, hogy a top 100 vállalkozás
2020-ban összesen 576 milliárd
forint nettó árbevételt ért el, 1,3
százalékkal többet, mint 2019-
ben. Üzleti eredményük együtte-
sen közel 42 milliárd forint volt,
ami 25 százalékos növekedés az
elõzõ évhez képest. 

A 2020-as toplistát a legna-
gyobb árbevétellel a ZÁÉV Építõ-
ipari Zrt. vezeti, második a nem-
zetközi fuvarozással foglalkozó
Gartner Intertrans Hungária Kft.,
harmadik a Szabadics Építõipari
Zrt.
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Két kérdésre vártak választ:
egyetért-e az állampolgár azzal,
hogy az Országgyûlés helyezze ha-
tályon kívül a Fudan Hungary Egye-
temért Alapítványról és a vagyonjut-
tatásról szóló törvényt, és egyetért-
e azzal, hogy az álláskeresési jára-
dék folyósításának leghoszszabb
idõtartama 270 nap legyen?

Az országos akció zalai, zala-
egerszegi vonatkozásáról sajtótá-
jékoztató keretében adott tájékoz-
tatást dr. Csidei Irén, az 1-es szá-
mú választókerület közös ellenzé-
ki országgyûlési képviselõjelöltje.
Mint fogalmazott, sikeres aláírás-
gyûjtésen vannak túl, mind a két
kérdésre közel kétezer aláírást

gyûjtöttek december 18-tól. Zala-
egerszegen kívül a választókerület
nagyobb településein is várták az
állampolgárokat, és a részvételü-
ket az aláírásgyûjtésen sikeresnek
értékelte. 

Dr. Csidei Irén köszönetet
mondott mindenkinek, aki aláírta
az íveket és támogatásáról bizto-
sította az ellenzéki pártokat.
Megköszönte a pártok aktivistái-
nak a munkáját is. Bejelentette,
hogy Márki-Zay Péter miniszterel-
nök-jelölt amint felgyógyul a koro-
navírus-fertõzésbõl (amely eseté-
ben enyhe lefolyású), Zalaeger-
szegre látogat és felkeres több
zalai települést is.

SIKERES ALÁÍRÁSGYÛJTÉS
Közel 236 ezer aláírást gyûjtöttek össze az ellenzéki pártok or-

szágosan, melyet az elmúlt hét végén hivatalosan le is adtak. 

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, az új járdák kialakítása
mellett fontos a meglévõk felújítá-
sa, karbantartása is, amelynek fi-
nanszírozása, ahogy az utak ese-
tében is, nehéz feladat elé állítja
az önkormányzatot. Ezt mutatja
egyrészt a gyalogutak hossza, ami
összesen 225 kilométert tesz ki,
másrészt költsége. Itt, a Szilágyi
Erzsébet utcában a közel 300 mé-
ter járda felújítása 7,3 millió forint-
ba került. A lakosoknak ugyanak-

kor fontosak ezek a beavatkozá-
sok, aminek eleget kívánnak tenni
lehetõségeik szerint. 

Böjte Sándor Zsolt önkor-
mányzati képviselõ azt mondta,
ez egy kis utcarész, amely a kör-
nyékbeli cégek miatt azonban for-
galmas a gyalogosközlekedés te-
kintetében is. A lakók is kérték a
rossz állapotú járda felújítását,
amelyre a város 2021. évi költ-
ségvetésébõl sikerült forrást biz-
tosítani, mégpedig annyit, hogy
mindkét oldalon megtörténhes-
sen a rekonstrukció.

MEGÚJULT A JÁRDA
A LAKÓK KÉRÉSÉRE

Felújították a Szilágyi Erzsébet utca északi felének mindkét ol-
dali járdáját, amelyre 7,3 millió forintot fordított Zalaegerszeg ön-
kormányzata saját költségvetésébõl.

MEGJELENT A ZALA MEGYEI TOP 100
ÖSSZESEN 576 MILLIÁRD FORINT NETTÓ ÁRBEVÉTELT ÉRTEK EL

Kovács Dezsõ, Balaicz Zoltán, dr. Palkovics László, Kaszás Anita, Vigh
László országgyûlési képviselõ, dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés

elnöke és Horváth Attila, a Zalai Hírlap fõszerkesztõje.

A Vizslaparki út 1–5. szám,
valamint a Vizslaparki út 23. és
25. szám alatti társasházak kör-
nyezetében összesen huszon-
négy új parkolót létesített Zala-
egerszeg önkormányzata a Ko-
vács Károly Városépítõ Prog-
ram keretében.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a városban húsz év alatt
megkétszerezõdött a gépjármûvek
száma, így nem csak a nagy for-
galmat kiszolgáló közutak felújítá-
sával, de parkolóhelyek biztosítá-
sával is kell foglalkoznia az önkor-
mányzatnak. Ez indokolta a három
helyszínen megvalósult beruhá-
zást, amelyre öszszesen 26,3 mil-
lió forintot fordítottak. 

Bali Zoltán alpolgármester a
részletekrõl elmondta, a Vizslapar-
ki út 1–5. szám mellett egy zúzott-
köves parkolót tettek rendbe tíz
várakozóhely létesítésével. Kiszol-
gálóútját pedig leaszfaltozták. A
Vizslaparki út 23. keleti oldalán hat
új parkolót építettek egy zöldterü-
leten. Ugyancsak a lakókkal
egyeztetve, a 25. szám alatti tár-
sasház déli oldalán nyolc új parko-
lóhelyet alakítottak ki. Mind a hu-
szonnégy várakozóhely gyephé-

zagos térkõburkolatú. Mindhárom
helyszínen vízelvezetésük is bizto-
sított a meglévõ, zárt csapadék-
csatornán keresztül.  

Bali Zoltán a további fejleszté-
sekrõl elmondta, hogy a közbe-
szerzési eljárások sikeres lefolyta-
tását követõen tavasszal megkez-
dõdhet a Vizslapark közvilágítási

és kamerarendszerének kiépítése.
A Kisfaludy utcától a Platán sori
csomópontig 12 darab, 360 fokos
látószögû térfigyelõ kamarát tele-
pítenek. Egy KEHOP-os pályázat-
ból a Vizslaparki út a Kerámia sé-
tány bejáratától a Kisfaludy utcáig
tartó szakaszán közmû-rekonst-
rukciót hajtanak végre idén. 

PARKOLÓFEJLESZTÉS A VIZSLAPARKI ÚTON
24 ÚJ VÁRAKOZÓHELLYEL BÕVÍTETTÉK A MEGLÉVÕK SZÁMÁT

A Vizslaparki út 25. szám alatti társasház új parkolója.

DÍJAZTÁK AZ ADVENTI DÍSZKIVILÁGÍTÁSOKAT
TÖBB KATEGÓRIÁBAN HIRDETTEK VERSENYT

December elején hirdette meg az önkormányzat a „Minden fény
egy angyal – Boruljon karácsonyi díszkivilágításba Zalaegerszeg”
címû versenyt, melyre több kategóriában is lehetett jelentkezni.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

ZA L A E G E R S Z E G ,
KÖ Z T Á R S A S Á G U.  69–71.

TE L . :  92/317-493 •  30/629-8756

NY I T VA :  H–P:  9–12 É S 15–17 Ó R Á I G
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A növekvõ hulladékmennyi-
ség kezelésére a Közszolgáltató
búslakpusztai hulladékfeldol-
gozó telephelyén 2021. évben
jelentõs technológiai fejlesztések
valósultak meg, melynek ered-
ményeként lehetõvé vált a hasz-
nosítható mûanyag, fém- és pa-
pírhulladékok együttes gyûjtése,
automatizált feldolgozása. Így a
válogatás nagy részét már olyan
gépek végzik, melyek képesek
szétválasztani a szelektíven
gyûjtött hulladékokat formájuk és
alapanyaguk alapján. Az egyik
ilyen válogató berendezés a bal-
lisztikus szeparátor, mely felada-
ta a 2 dimenziós anyagok (pl.
papírok, fóliák) elkülönítése az
ún. „guruló”, 3 dimenziós anya-
goktól (pl. mûanyag flakon). A
válogatás hatékonysága érde-
kében kérjük a lakosságot, hogy
a mûanyag flakonokat, palacko-
kat összenyomva, de ne
kilapítva!, helyezzék el a megfe-
lelõ szelektív gyûjtõbe. Ezáltal
elkerülhetõ az anyagtovábbító
futószalagokon a gurulni képes
tárgyak (pl. PET-flakon) rende-
zetlen mozgása. Az automatizált
válogató berendezések akkor
tudják a leghatékonyabb munkát
végezni, ha a mûanyag és fém-
flakonok, dobozok – különöskép-
pen a PET-palackok – a korábbi
gyakorlatnak megfelelõen ösz-
szenyomásra kerülnek (így elve-
szítik gurulóképességüket), de
csak olyan mértékben, ami nem
eredményez egy teljesen kilapí-
tott formát.

A beruházás által növekszik a
lakosság kényelme, mert lehetõ-
séget ad a szelektív gyûjtés lo-
gisztikájának jelenleginél haté-
konyabb és egyszerûbb mód-
szerrel történõ megszervezésé-

re. Valamint jelentõsen csökken
a Közszolgáltató, és így az általa
ellátott lakosság ökológiai láb-
nyoma, hiszen lehetõvé vált bi-
zonyos gyûjtõjáratok összevoná-
sa, tehát kevesebb szén-dioxid
és egyéb káros anyag fogja a jö-
võben szennyezni környezetün-
ket. 

A változtatás azoknak a tele-
püléseknek a lakosságát érinti,
ahol a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. a hulladékgyûjtési
szolgáltatást közvetlenül, alvál-
lalkozó bevonása nélkül végzi. A
Keszthelyi HUSZ Kft., a Lenti
Hulladékgazdálkodási Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. és a
ZALAISPA Zrt. szolgáltatási terü-
lete nem érintett.

A lakossági ügyfeleket érintõ
legfontosabb változás, hogy a
fenti három hulladéktípus eseté-
ben megszûnik (illetve nem
szükséges) a külön gyûjtõesz-
közben történõ gyûjtés és elkülö-
nített szállítás.

Zalaegerszegen, a családi
házban élõ olvasókat érintõ leg-
fontosabb változás, hogy meg-
szûnik az eltérõ napon vég-
zett, sárga és kék zsákos/edé-
nyes gyûjtés. A következõ gyûj-
tési alkalomtól már egy napon
kell kihelyezni a gyûjtõzsáko-
kat/edényeket, a közeljövõben
pedig egységes szelektív gyûjtõ-
zsák kerül bevezetésre. Vala-
mint lehetõvé válik a papírgyûj-
tés azon zártkertes körzetekben
is, ahol eddig csak a mûanyag-
és fém együttes gyûjtésére volt
lehetõség.

Az elsõ, új módszerrel vég-
zett gyûjtési napok Zalaegersze-
gen 2022. január 26./27./28.
lesznek. A gyûjtési napok város-
részenként eltérõek, a pontos tá-
jékoztatás érdekében kérjük ke-
resse fel a www.zkn.hu web-
lapot, vagy figyelje a postaládá-
jában elhelyezett szórólapunkat.

A szelektív gyûjtésre „kukás”
edényt használó ügyfelek ezen-
túl a gyûjtési napon ürítés céljá-
ból kihelyezhetik mindkét, azaz
kék és sárga színû gyûjtõedé-
nyüket, illetve dönthetnek csak
egy darab edény használata

mellett. A jelenleg használt gyûj-
tõzsákok még kiosztásra kerül-
nek, illetve Ön is korlátlanul
használhatja a birtokában lévõ
kék vagy sárga zsákokat a há-
rom hulladéktípus együttes gyûj-
tésére. A jelenleg alkalmazott
zsáktípuskészlet kifutása után,
az év elsõ negyedévében kerül-
nek kiosztásra az új típusú gyûj-
tõzsákok, a szokásos cserezsák
formájában. A technikai fejlesz-
tés eredményként a közterüle-
ten elhelyezett gyûjtõszigetek
mûanyag- és papírgyûjtõ konté-
nerei is egy gyûjtõjárattal kerül-
nek ürítésre, tehát nem okoz
problémát, ha a két konténertí-
pusba vegyesen kerül a megfe-
lelõ hulladék.

Szelektív gyûjtõzsákban, „ku-
kás” edényben, illetve a megfe-
lelõ feliratozású gyûjtõkonténer-
ben elhelyezhetõ hasznosítható
hulladékok:

Karton- és egyéb papír cso-
magolóanyagok tiszta, élelmi-
szer- és kenõanyagmentes álla-
potban (a kombinált karton- és
fóliacsomagolást kérjük szétvá-
lasztani), újságok, szórólapok,
könyvek (mûanyag borítás nél-
kül), irodai papírok (mûanyag ta-
sak nélkül), italos kartondoboz

(Tetra Pak), fólia csomagoló-
anyagok közül: (LD)PE (zsugor-
fólia is lehet) (háromszög jelölés:
„4”), csomagolóanyag flakonok,
palackok, poharak közül: PET,
HDPE, PP, PS (háromszög jelö-
lés: „1” „2” „5” „6”), fém italos és
konzervdoboz (élelmiszermen-
tes állapotban). 

Szelektív gyûjtõzsákban, „ku-
kás” edényben, illetve a megfe-
lelõ feliratozású gyûjtõkonténer-
ben NEM elhelyezhetõ hulladé-
kok:

Tapéta, élelmiszerrel, kenõ-
anyaggal szennyezett csomago-
lóanyag, címkepapír, öntapadós
matrica, átírótömb, indigó, iratle-
fûzõ tasak, papír tojástartó, ce-
menteszsák, használt higiéniai
eszköz, általánosan a nem
vízoldható, impregnált papírok,
szennyezett, „földes” agrofólia,
virágföldes zsák, nem PE anya-
gú (pl. szövött) zsákok, hálók,
mûanyag csomagolóanyagokon
háromszögben „3” vagy „7” jelö-
lés vagy üres háromszög jelölés,
élelmiszerek védõgázas csoma-
golása, celofán, hungarocell, be-
leértve a hungarocell ételszállító
doboz, mûanyag és fém haszná-
lati tárgyak, eszközök, PVC,
KPE vagy egyéb csõ, szerel-
vény, locsolócsõ, kábel, mû-
anyag és fém pántolószalag, ke-
rítésdrót és háló, elem, akkumu-
látor, elektronikai hulladékok, ve-
szélyes hulladékok, (pl. festé-
kesdobozok, spraydoboz).

A hasznosítás céljából sze-
lektíven gyûjthetõ, illetve nem
gyûjthetõ hulladékokról részletes
információk elérhetõek a
www.zkn.hu honlapon. A gyûjté-
si tájékoztatót kérjük, feltétlenül
tartsa be, mivel a nem megfelelõ
anyagok, idegen tárgyak a gépe-
sített feldolgozásban jelentõs
technikai zavarokat okozhatnak.
A gyûjtésben nem engedélyezett
hulladékok megjelenése esetén,
dolgozóink a teljes kihelyezett
hulladékmennyiséget a helyszí-
nen hagyják!

A ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. TÁJÉKOZTATNI KÍVÁNJA TISZTELT ÜGYFELEIT

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV GYÛJTÉSBEN BEKÖVETKEZÕ VÁLTOZÁSOKRÓL
A változások indoka, hogy a közszolgáltatás keretében, el-

különítetten (szelektíven) begyûjtött hulladékok mennyisége
folyamatos növekedést mutat. A mennyiségi növekedés –
amely döntõ részben a város lakosságának környezettudatos
hozzáállásának köszönhetõ – elsõsorban a mûanyag csoma-
golóanyagok (pl. PET-palackok) esetében tapasztalható.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2022. JANUÁR 25.

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

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! 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% 

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.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. január 26. szerda, január 27. csütörtök, január 28. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. február 4.

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.
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Néhány héttel ezelõtt a Göcseji
Múzeum munkatársai ismét bir-
tokba vehették otthonukat, hi-
szen lassan befejezõdik a mú-
zeum épületének teljes felújítása.
Bár az állandó kiállítás terei még
épülnek, az idõszaki kiállítótér
már alkalmas arra, hogy kisebb
események színhelye legyen. 

– pet –

A magyar kultúra napja alkal-
mából itt került sor a Pillanatképek
címû szimpóziumra, melynek ke-
retében nyolc elõadás hangzott el,
bemutatva a múzeum újdonságait,
legfrissebb kutatásait, vagy azok
eredményeit. A résztvevõket dr.
Kostyál László igazgató és Velkey
Péter, a humánigazgatási osztály
vezetõje köszöntötte. 

A mostani szimpózium a rézkor-
tól egészen napjainkig sok érde-
kességgel szolgált. A résztvevõk
megtudhatták például, hogy a tör-
ténészi munka kincseket rejt. Erõs
Krisztina történész ugyanis a ruha-
gyár múltját kutatva egy 1956. jú-
liusi repülõgép-eltérítés részleteirõl
is sok érdekességet tudott meg.
Mégpedig azért, mert a Budapest-
rõl Zalaegerszegre tartó, ám az el-
térítés miatt Németország terüle-
tén landoló gép egyik utasa Szán-
tó György, a zalaegerszegi ruha-
gyár akkori igazgatója volt. A gyár
vezetõje kartöréssel és kisebb fej-
sérüléssel vészelte át a tragédiát.
A hazai légi közlekedésben ez az
eset vezetett el az utasok fokozot-
tabb ellenõrzéséhez, hiszen koráb-
ban nem volt semmilyen biztonsá-
gi protokoll felszállás elõtt.

Dr. Kostyál László mûvészettör-
ténész arról számolt be, hogy a
múzeum gyûjteménye tavaly egy
zalai születésû – ám a megyébõl
már kamaszkorában elszármazott
– mûvész, Papp Albert (Kemend-
ollár, 1938 – Tatabánya, 2015) fest-
ményeivel gyarapodott. A néhány
évvel ezelõtt elhunyt alkotó úgy ke-
rült a látókörükbe, hogy a tatai mú-
zeum mûvészettörténésze megke-
reste Kostyál Lászlót azzal, hogy a
festõ hagyatékában számos zalai
tájat/épületet ábrázoló kép van. A
mûvész özvegye pedig lehet, hogy
szívesen ajándékozna néhány mû-
vet a Göcseji Múzeum számára.
Ami végül meg is történt. Papp Al-
bert festményei expresszív stílu-
súak, sokszor foltszerû festésmód
jellemzi õket, sõt komorabb, filozo-
fikusabb hangulatú képeket is je-

gyez. A mûvészettörténész szerint
Papp Albert neve a jövõben min-
den bizonnyal bekerül majd a me-
gye képzõmûvészeti kánonjába.

Az elmúlt bõ egy év régészeti fel-
tárásairól, azon belül is a különleges
temetkezésekrõl Simmer Lívia régé-
szeti osztályvezetõ tartott rövid elõ-
adást. Az eredményeket összegezve
elmondható, hogy Pethõhenye mel-
lett találták meg a legrégebbi sírt,
mely körülbelül 6000 éves. Egy
szórthamvas temetkezési formáról
van szó, ahol a nagyobb csontok (pél-
dául lábszárcsont) még megmarad-
nak. Többek között ez segíti megha-
tározni a leletek korát. Egy másik fel-
tárási helyszínen, Sármelléken pedig
különös sírokat, rendellenes temetke-
zéseket is találtak a korabeli idõkbõl.

A múzeum két restaurátora,
Horváth Imre mûtárgyvédelmi osz-
tályvezetõ és Horváth Csaba se-
gédrestaurátor többek között azt
mesélte el, hogy hogyan lehet egy

régi zsúrkocsi szögletes kerekét
ismét használhatóvá tenni, illetve
hogy miképp lehetséges egy 19.
századi esküvõi csokrot restaurál-
ni anélkül, hogy az érzékeny csip-
ke és szalag megsérülne.

A szimpóziumon az élményala-
pú tanulásról a múzeumpedagógu-
sok (Sümeginé Horváth Anita,
Szabó Tímea, Simon-Kiss Judit)
számoltak be, mégpedig egy ha-
gyományos lakodalmas jelenettel.
Kiss Nóra néprajzkutató a zala-
szentgyörgyi menhelyi gyerekek
megható sorsát tárta a hallgatók
elé, Varju András falumúzeumi
osztályvezetõ azt mutatta be, hogy
egy határon átnyúló osztrák–ma-
gyar projekt keretében hogyan ta-
nítják vissza a régi népi mestersé-
geket a mai fiataloknak. A Mind-
szentyneum tagintézmény-veze-
tõje, Csengei Ágota pedig a készü-
lõ új múzeumi épületszárny jövõjé-
rõl és tervezett kiállításairól szólt.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Köszönhetõ ez részben annak

is, hogy az elmúlt idõszakban fo-
lyamatosan bõvült az elektronikus
ügyintézés lehetõsége; ma már
ügyfélkapun keresztül is számos
irathoz hozzá lehet jutni, sõt to-
vábbi fejlesztésekre is számíthat-
nak az ügyfelek.

A tudományos tevékenységet
és közmûvelõdési munkát illetõen
elhangzott: néhány elmaradt ese-
ményt pótolniuk kellett, ami több-
letfeladatot jelentett az intézmény
számra. Tavaly a levéltár hét mun-
katársa összesen 24 tudományos
írásmûvet jelentetett meg, ebbõl
nyolc önálló kötet is napvilágot lá-
tott. Ezenkívül több konferenciát,
sõt kiállítást is rendeztek.

Az idei tervekrõl Molnár And-
rás igazgató tájékoztatta a sajtót.
Mindenekelõtt beszámolt egy új-
donságról: ez év januárjától be-
vezetik az online iratkikérést a
kutatók számára. A hosszú távú
cél az, hogy folyamatosan fejlesz-

szék és korszerûsítsék az elekt-
ronikus adatbázisokat, nyilván-
tartásokat, hogy a kutatók minél
egyszerûbb módon jussanak
hozzá az õket érdeklõ informá-
ciókhoz. Az intézmény ebben az
évben két önálló levéltári kiad-
ványt szeretne megjelentetni. Az

egyiket a tavalyi „Trianon és Zala
megye” címû konferencia elõadá-
saiból. A kötet a Zalai Gyûjte-
mény 86. számaként lát majd
napvilágot. „Újabb száz történet

Zalából” címmel pedig a Zalai
Hírlapban 2017–2021 között
megjelent, levéltári ismeretter-
jesztõ sorozat cikkeit rendezik
kötetbe. A Line Design Kiadó
gondozásában szintén megjele-
nés elõtt áll Molnár András:
Negyvennyolcas zalaiak. Zala

megyei honvédtisztek és politikai
vezetõk portréi címû kötete is.

2022-ben két konferenciával
készülnek. A Magyar Nemzeti Le-
véltár Hetedíziglen projektjének

keretében „Családtörténeteink”
címmel rendeznek tudományos
ülést május végén. Szeptember-
ben pedig az önkormányzattal kö-
zösen „Vendéglátás Zalaegersze-
gen a 19–20. században” címmel
szerveznek konferenciát.

A sajtótájékoztató keretében
mutatták be az „Õrnagyok, szá-
zadosok, hadnagyok. A 47. hon-
védzászlóalj tisztjei, 1848–1849”
címû új kiadványt, mely a közel-
múltban jelent meg a Zalai Gyûj-
temény 85. számaként. A könyv-
rõl – melyet Molnár András szer-
kesztett és Hermann Róbert lek-
torált – dr. Gyimesi Endre, a Za-
la Megyei Levéltár nyugalmazott
igazgatója beszélt. Elhangzott:
hat helyi szerzõ kilenc tiszt élet-
rajzát tárja az olvasók elé. Nem-
csak a forradalom és a szabad-
ságharc konkrét eseményei, ha-
nem a zalai  tisztek teljes életút-
ja is megelevenedik; bemutatva
izgalmas és tragikus sorsokat. A
kötet anyaga két korábbi tudo-
mányos emlékülés elõadásain
alapul; ezek kibõvített változatai
kerültek a mostani könyvbe.

A kiadványt – melybõl tisztelet-
példányok korlátozott számban a
levéltárban átvehetõk – korabeli
képek (portrék, csatajelenetek)
reprodukciói illusztrálják.

ÉVÉRTÉKELÉS ÉS KÖTETBEMUTATÓ
KULTÚRA NAPI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRBAN

– pet –

A kiállítással kapcsolatban
Stárics Roland ötletgazda, a gim-
názium igazgatóhelyettese érdek-
lõdésünkre elmondta: két részbõl
tevõdik össze a most bemutatott
anyag. A tárlókban Pais Dezsõ
személyes tárgyai, relikviái, vala-
mint az iskolai évekhez kapcsoló-
dó dokumentumai láthatók. De je-
lentõsebb mûvei és a róla szóló ki-
adványok is bemutatásra kerül-
nek. A falakra kihelyezett tablók
pedig a nyelvész életútját, tudo-
mányos munkáját, ezenkívül a

szülõföldhöz, Zalához és Zala-
egerszeghez fûzõdõ viszonyát is
reprezentálják. 

A szövegekbõl kiolvasható,
hogy nemcsak igazi tanáregyéni-
ség volt, hanem a hazai nyelvtudo-
mánynak is az egyik legmeghatá-
rozóbb személyisége.

– A kiállítással azt is meg sze-
retnénk mutatni a mai gyerekek-
nek, hogy egy kicsi vidéki város-
ból, Zalaegerszegrõl elindulva,
igenis lehetséges országos sike-
reket elérni, tudományos karriert
befutni. Pais Dezsõ emberi érté-

kei, Zalához való kötõdése, tudo-
mányos és pedagógusi munkája
ma is érték, ami példaképül szol-
gálhat a jövõ nemzedékének – fo-
galmazott az igazgatóhelyettes.

A kiállítás anyagát egyrészt a
Pais család bocsátotta az iskola
rendelkezésére, hiszen a tárgyi em-
lékek zöme tõlük származik. Látha-
tó például Pais Dezsõ kalapja,
kesztyûje, korabeli írógépe, de le-
gendás testtartását megjelenítõ ka-
rikatúrák is. Ezenkívül a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár és
a Göcseji Múzeum munkatársai biz-
tosítottak dokumentumokat a tárlat-

hoz. A tablók kifejezetten a mostani
bemutató alkalmából készültek, s a
Zrínyi Miklós Gimnázium tantestü-
letének közös munkáját dicsérik. 

A rendezésnél szempont volt,
hogy a klasszikus prezentáció
mellett megfeleljenek a mai kor kí-
vánalmainak, így a diákok QR-
kódok segítségével is információk-
hoz juthatnak.

A január 31-ig látogatható kiállí-
tást Gecse Péter alpolgármester
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmé-
be. Az eseményen a Pais család
néhány tagja is jelen volt.

KIÁLLÍTÁS PAIS DEZSÕ ÉLETÉRÕL
TANÁREGYÉNISÉG ÉS NYELVÉSZPROFESSZOR

Pais Dezsõ (1886–1973) életútját és munkásságát bemutató kiál-
lítás nyílt a magyar kultúra napja alkalmából a Zrínyi Miklós Gim-
názium galériájában. A helyszín nem véletlen, hiszen a nyelvész-
professzor annak idején az intézmény falai között érettségizett.

A REPÜLÕGÉP-ELTÉRÍTÉSTÕL A MINDSZENTYNEUMIG
MÚZEUMI „PILLANATKÉPEK” NYOLC ELÕADÁSBAN

– pánczélPetra –

Magány, csalódás. Mintha a
szocialista korszak kisemberének,
megkeseredett nõtípusának a
mintapéldányát (mintapintyét) lát-
nánk. A mû címében rejlõ szójáték
már az indulásnál elgondolkodtat-
ja a nézõt. A közelmúltban a Kol-
lázs Kulturális Egyesület jóvoltából
a Griff Bábszínház adott otthont
Ecsedi Erzsébet új egyszemélyes

darabjának. A Hevesi Sándor
Színház színmûvésze a „Minta-
pinty” címû kortárs drámát még a
karantén alatt állított színpadra lá-
nyával, Ecsedi Csenge Bertával,
aki az elõadás rendezõje is egyút-
tal. A monodráma egy fiatal szer-
zõ- és testvérpár – Kovács Domi-
nik és Kovács Viktor – alkotása,
akik egy 1940-es években szüle-
tett „kispolgári csökevény”, majd
párttitkárné és múzeumvezetõ,
Molnár Zsóka nem éppen vidám
sorsát állították középpontba. Az
emléktöredékekbõl felépülõ törté-
netben persze nemcsak az egyén
tragédiája rajzolódik ki, hanem a
huszadik, sõt huszonegyedik szá-
zad hazai társadalmának gro-
teszksége is felsejlik, benne a jel-
legzetes figurákkal. A tragédia szó
itt leginkább az átlagosságot, a je-
lentéktelennek tûnõ, hétköznapi
ember tipikusságát jelenti. Ecsedi
Erzsébet pedig már sokszor bizo-
nyította, hogy hitelesen tudja ábrá-
zolni a szóban forgó karaktereket,
s ez most sem volt másképp.

Molnár Zsókáról (a sovány, fe-
hér, erzsébeti polgárlányról) egy

idõ után mindig mindenki megfe-
ledkezett. Ahogy ironikusan mesé-
li, õ ugyan „elkezdõdött”, de aztán
mindig „félbehagyták”. Kiskorában
szülei a nõvérével többet foglal-
koztak, aki ennek ellenére Ameri-
kába disszidált. Zsókának csak a
falusi disszidálás „öröme” jutott,
mert hozzáment egy vidéki párttit-
kárhoz, emiatt viszont szülei vég-
képp eltávolodtak tõle. (Mert fe-
hérként a vörösökhöz állt.) Aztán

persze a férj is dobta, hátrahagyva
egy gyermekkel egy idegen falu-
ban. Lánya felnõttként szintén el-
fordult tõle, mint ahogyan volt férje
szülei is. Pedig igazából senki sem
haragudott Zsókára, ok sem volt
erre, hiszen nem tett semmit.
Ugyanakkor nem is volt fontos
senkinek. Tragédiája is ez: egy
semmilyen élet egy semmilyen kö-
zegben. Melyben még a hamis
mézeskrémes is a földre hull. Per-
sze egyszer majdnem sikerült neki
méltóságosnak, méltónak lenni.
Mikor férje falujában a pártelnök
felkérte, hogy legyen az új helytör-
téneti múzeum gondnoka, majd
igazgatója. Azok talán jó idõk vol-
tak valamelyest. Ám a rendszer-
változás utáni új világban gyorsan
kiderült, hogy itt sincs rá szükség.
Nem teljesedhet ki soha semmi.

A slusszpoén az, hogy e „félbe-
hagyott” és idõsödõ magányos nõ
története ott kezdõdik a nézõ szá-
mára, ahol Zsókánál már szinte
véget ér a sztori. Felkérést kap
ugyanis a polgármestertõl, hogy
mondjon emlékbeszédet a mú-
zeum alapításának évfordulóján.

Ez indítja be a visszaemlékezés
láncolatát, ezt hallgatjuk mi, illetve
a letakart kalitkában lévõ pintypár
(név szerint Bill és Hillary – isme-
rõsek a nevek valahonnan?).

A rendezõ kevés díszlettel
(szobarészlet, benne a falusi és
polgári lét tárgyai) és váltakozó jel-
mezekkel illusztrálja a közeget, az
emlékekbõl felbukkanó szereplõ-
ket és a fõhõs(?) hangulatait.
Zsóka a fehérségbõl indul, ruhája
aztán színesebbé válik, s mintha
fiatalodna is menet közben. Fel-
csillantva a reményt, hogy talán az
emlékezés megszépíti a múltat, de
ez mégsem következik be. Az õrü-
let határán már kényszerzubbony-
ként kerül rá a kabát, miközben
saját emlékházában látjuk a volt
falusi múzeumvezetõt.

Zsóka életében talán csak egy
fix pont van, a teázás (polgári) ha-
gyománya és annak jellegzetes
kellékei. Többször elhangzik
Kosztolányi Dezsõ híres sora is:
„rubin-teát és sárga páragõzt”.
Egyfajta vágyott idillt, nyugalmi ál-
lapotot szimbolizál mindez. (Per-
sze tudjuk, hogy az „Akarsz-e ját-
szani” címû vers könnyedsége is
látszólagos.)

Végül ott marad a kérdés, hogy
vajon ki a felelõs a felkavaró hely-
zetek sokaságáért, vagyis az
egész elcseszett életért? A tehetet-
len egyén, aki nem tud, vagy nem
is akar kitörni a nihilbõl, vagy maga
a rendszer, amelyikbe belesimul.
Ráadásul ez így hamis állítás, mert
egyik közegbe sem illik igazán. És
tulajdonképpen melyik rendszerre
haragudjunk jobban, hiszen észre-
vétlenül csúszunk át egyikbõl a má-
sikba? Zsókák pedig mindig voltak
és mindig lesznek. Ha más nem
marad, talán egy szép csészéjük is
lesz a teázáshoz.

FÉLBEHAGYOTT SORS, KEREK TÖRTÉNET
MINTAPINTY – ECSEDI ERZSÉBET ÚJ MONODRÁMÁJA
A felvillanó emléktöredékek sokaságába úgy bele lehet õrülni,

mint a pinty. Fõleg ha egy olyan hétköznapi ember történetérõl
van szó, aki átélte a 20. század túlnyomó részét, akit mindig „fél-
behagytak”, de egy kis idõre azért „méltó” lett. Emlékbeszédét
azonban már csak a két zebrapintye hallgatja, na és a nagyérde-
mû közönség a színpad elõtt ülve.

Facebook/Kollázs Kulturális Egyesület
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MOZGÁSTERAPEUTÁT KERESNEK
A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Gondozóháza felvételt hirdet határozatlan idõre

mozgásterapeuta munkakörbe. 

Pályázati feltételek: 
• gyógytornász képesítés, • büntetlen elõélet,
• egészségügyi alkalmasság (449/2021. kormányrendelet a koronavírus elleni védõoltás kötelezõ

igénybevételérõl).
Feladat: 

Orvosi javaslat és betegvizsgálat alapján gyógytornász kompetenciájába tartozó feladatok teljes kö-
rû ellátása, egyéni és csoportos foglalkozások tartása, elektroterápiás és masszázskezelések alkalma-
zása, segédeszközök használatának megtanítása. Továbbá alapvégzettségének megfelelõen részt vesz
az intézményben élõk ellátásában. Az állás teljes és részmunkaidõben is betölthetõ.
A jelentkezéshez csatolandó:
• fényképes szakmai önéletrajz • végzettséget igazoló okiratok másolata; 

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Pálfiné Vass Györgyi intézményvezetõtõl  a 92/511-342-es te-
lefonszámon vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen. Az állás az elbírálást követõen
azonnal betölthetõ.

FELHÍVÁS
TISZTELT ZALAEGERSZEGI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A köztársaság elnök a 7/2022. (I. 11) és a 8/2022. (I. 11.) KE-határozataiban az országgyûlési kép-
viselõk választását és az országos népszavazást 2022. április 3. napjára tûzte ki.

A zalaegerszegi Helyi Választási Iroda vezetõje az országgyûlési képviselõk 2022. évi általános vá-
lasztásának és az országos népszavazásnak a lefolytatásához 

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.
A választáson Zalaegerszeg szavazóköreiben szavazatszámláló bizottságok mûködnek. 
A szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt

szervei, amelyeknek elsõdleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztasá-
gának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás tör-
vényes rendjének helyreállítása.

Szavazatszámláló bizottság választott tagja az lehet, aki
• zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkezik,
• a központi névjegyzékben szerepel,
• az országgyûlési képviselõk választásán jelöltként indulhat.

Szavazatszámláló bizottság választott tagja nem lehet:
• a köztársasági elnök, a háznagy, képviselõ, alpolgármester, jegyzõ, másik választási bizottság

tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és
szerzõdéses katona, honvédtisztjelölt, honvédaltisztjelölt és a tényleges szolgálatot ellátó ön-
kéntes tartalékos katona, valamint jelölt, továbbá

• párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölõszervezet tagja, a választókerületben induló
jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az ál-
lamtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a válasz-
tási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezõ egyéb közigazgatási szervvel kor-
mányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott ki-
vételével.

Kérem, hogy amennyiben szavazatszámláló bizottság tagjaként részt szeretne venni a választások
lebonyolításában, és a személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, jelentkezni szíveskedjen a zala-
egerszegi Polgármesteri Hivatalban (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) mûködõ Helyi Választási Iro-
dánál.

Jelentkezési határidõ: 2022. február 15.

A Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hivatalban hétfõtõl csütörtökig
8.00–16.00 óra között, pénteken 8.00–14.00 óra között várják a jelentkezõket.

A személyes megjelenés alkalmával összeférhetetlenségi nyilatkozat kerül kitöltésre, melyhez sze-
mélyazonosításra alkalmas okmány és lakcímkártya is szükséges.

dr. Kovács Gábor s. k.
címzetes fõjegyzõ, 

a Helyi Választási Iroda vezetõje

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN KÍVÁNJA

ÉRTÉKESÍTENI a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület
megnevezésû, 878 m2 nagyságú ingatlant.

Az ingatlan területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-2 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi. 

Az ingatlan közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.
AZ INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellen-

szolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonat-
kozó elfogadó nyilatkozatot

– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az aján-
lattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje: 2022. február 28. (hétfõ) 10.00 óra 
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba • 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:Személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályáza-
tok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályá-
zati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.

Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

Vételár

Budai-völgyi u. 697/21 878 
1.800.000 + áfa.

bruttó 2.286.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
feladata. A szennyvízbekötõ vezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az átemelõszivattyú és a
szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának kialakítása, biztosítása a vevõ
kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ.
Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás
megfizetése a vevõ kötelezettsége.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

A MÛSZAKI OSZTÁLYRA BERUHÁZÁSI SZAKREFERENS (ENERGETIKUS)
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– alapképzésben szerzett energetikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, mesterképzésben vagy osz-

tatlan képzésben szerzett okl. energetikai mérnök, okl. gépészmérnök, okl. villamosmérnök végzettség.
ELÕNYT JELENT:
– építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
– a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
– beruházási, üzemeltetési feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.
ELLÁTANDÓ FELADATOK:
– részt vesz energetikai tárgyú építési – jellemzõen magasépítési – beruházások szervezésében, le-

bonyolításában, ellenõrzésében,
– közremûködik energetikai tárgyú fejlesztések elõkészítésében, közbeszerzésében és lebonyolításá-

ban, elszámolásában,
– részt vesz energetikai tárgyú önkormányzati építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezési, engedélyez-

tetési és kivitelezési, szolgáltatási közbeszerzések mûszaki szakmai elõkészítésében, értékelésében,
– ellátja a város energiastratégiájával kapcsolatos koordinációs feladatokat,
– intézményi energiaracionalizálási feladatokat koordinálja, részt vesz a feladatok elõkészítésében és

lebonyolításában,
– részt vesz az önkormányzati energiastratégiai célok elõkészítésében, elõkészíti a stratégiai dönté-

seket, koordinálja és aktualizálja a feladatokat, továbbá részt vesz a feladatokhoz kapcsolódó moni-
toring ellátásában,

– projektmenedzseri feladatok ellátása.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
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TISZTELT GÉPJÁRMÛ-TULAJDONOSOK!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lakossági kedvezményes bérletek érvényességi ideje 2022. január
31-én lejár! Kérjük, akik még nem tették meg, a bérleteket meghosszabbítani szíveskedjenek!



Kaposváron rendezték meg a
cikluszáró úszóversenyt. A Za-
laco-ZÚK versenyzõi a pandé-
mia miatt kicsit csonka csapat-
tal, de sikeresen vettek részt az
eseményen. 

A 100 m fiú gyorsúszással kez-
dõdött a verseny, Gergye Ákos ug-
rott elõször medencébe, s egy 5.
helyezéssel bemelegített a fõ ver-
senyszámához. A 100 m háton
már hozta a tõle megszokott dobo-
gót, ezúttal a 2. helyen sikerült cél-
ba érnie (1:00,11). 

A lányoknál 100 m gyorson Nett
Vivien (2006) a dobogó legmaga-
sabb fokára állhatott. Aranyérmes
ideje: 1:00,46. A 2008-as lányok
közül Nagy Napsugár az 5., Paksa
Borbála a 6., Aouich Meryem pe-
dig 14. helyen ért célba.
2010–2011-es csoportból Hamu-
sics Cecília és Kézsmárki Hanna a
középmezõnyben végeztek. A leg-
kisebbek között (2012) Lewicki
Hana Giselle a 4., míg Sándor Sa-
rolta a 7. helyet szerezte meg. 

A 100 m mellúszásban csak
Varga Luca (2006) állt rajthoz, 50
méteren a 4. lett, a 200 méteres
távon dobogóra ért, és ezüstérmet
vehetett át (2:58:00). A 200 m

mellúszásban Kézsmárki Hanna a
8. helyen, míg Hamusics Cecília a
9. helyen ért célba. 

A 100 m hátúszás is szép sike-
reket tartogatott az egerszegiek-
nek. Scheffer Eszter vitte el a pál-
mát a 2007-es évjáratban. Arany-
érmet érõ ideje: 1:09,04. Alig ma-
radt le a dobogóról Koltai Vanda,
aki a 4. helyen csapott célba a
2009-esek között, Sándor Sarolta
pedig 5. lett a 2012-esek között. 

A lányok a 400 méteres gyors-
úszásban is ügyeskedtek. A dobo-

gó 3 fokára léphetett fel Nagy
Napsugár (2008),  Lewicki Hana
(2012) pedig a 2. helyen zárt! Pak-
sa Borbála a 6., Aouich Meryem a
8., míg Hamusics Cecília az 5. he-
lyen végzett korcsoportjában. 

A verseny a 200 m pillangóval
zárult. Az egerszegi lányok nem
hagyták magukat. Nett Vivien
nyerte a versenyszámot, Scheffer
Eszter pedig a 2. helyen csapott
célba. Koltai Vanda  ugyancsak
aranyéremmel a nyakában térhe-
tett haza.
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– Gyakorlatilag le sem álltunk
az edzéssekkel a szünet alatt, az
óév végén lazítottunk egy kicsit –
hangoztatta Fehér László, a ZTK
FMVas edzõje. – Januártól heti há-
rom edzéssel, két golyós, és egy
erõnléti tréninggel készültünk a
folytatásra.

– Történt változás a játékos-
keretben? 

– Nem történt változás,  nin-
csen  átigazolási szezon, csak a
visszavonult és a játékot ismét el-
kezdõ tekést lehet ilyenkor meg-
szerezni. Számunkra erõsítést je-
lentõ játékos nem volt a piacon. A
nyáron igazolt tehetséges Mazzag
Dávid meggyógyult, az utánpótlás-
ban már számolhatok vele.

– Az õsszel felújították a te-
kepályát, megismerték már az új
létesítményt? 

– A felújított pályával már barát-
ságot kötöttünk, mondhatnám úgy
is, már belaktuk. Remélem, jó tel-
jesítményt nyújtunk. Annál is in-
kább, mert a tavasz során alig
mozdulunk ki Zalaegerszegrõl.
Egy szentgotthárdi „kirándulá-
sunk” lesz, és az utolsó fordulóban
Szegedre utazunk. Bizakodom,
lesz még esélyünk a bajnoki cím
megszerzésére.  Nem szeretnénk
botlani, életben akarjuk tartani
aranyérmes álmunkat. Nem tartjuk

lehetetlennek, hogy Szegeden
gyõzzünk, mentálisan kell felké-
szülnünk, és kellõ önbizalommal
utaznunk a Tisza partjára. Szeret-

nénk veretlenül lejátsza-
ni a tavaszt.

– Újból erõsödik  a
Covid-járvány, szigo-
rodnak a mérkõzések
kapcsán az egészség-
ügyi szabályok?

– Erõsödik a járvány,
de az országos szövet-

ség nem tervez  halasztást. A csa-
patoknak kötelezõ betartani a jár-
ványügyi protokollt. Aki kilátogat a
mérkõzéseinkre, az maszkban le-
gyen, és védettségi igazolvánnyal
rendelkezzen!  A csapatok számára
az országos szövetség nem írt elõ a
kötelezõ tesztelést. A játékosok be-

mondás alapján lépnek
pályára. A ZTK-nál nin-
csen mindenki beoltva,
akad olyan játékos, aki
egészségügyi okok miatt
nem vehette fel az oltást.
A nehézségek ellenére
reménykedünk a sikeres
tavaszi szereplésben!

NEM TARTOTTAK SZÜNETET
ZTK FMVAS MÉG NEM MONDOTT LE A BAJNOKI CÍMRÕL

A hétvégén folytatódott a bajnokság a tekézõk Szuper Ligájá-
ban. A ZTK FMVas férficsapata a második helyrõl rajtolt el. Az
egerszegiek a tavasz során két mérkõzést kivéve hazai pályán
játszanak, és nem mondtak le a bajnoki címrõl.

– A két ünnep kö-
zött tartottunk szüne-
tet, január elejétõl ké-
szülünk a tavaszi fel-
adatokra – hangoztat-
ta Baján János, a ZTE
ZÁÉV edzõje. – Heti
két dobóedzéssel ké-
szültünk a folytatásra.

– Történt változás a játékos-
keretben?

– A csapatunk egyik erõsségé-
re, Hegedüs Anitára anyai örömök
várnak, amit természetesen maxi-
málisan megértünk.  Az ifjúsági
csapatunkból egyik játékos sport-
ágat vált, kézilabdázni akar a jövõ-
ben. A tavasz során, hat felnõtt és

két ifjúsági játékos áll ren-
delkezésemre. Téli hason-
lattal élve, vékony jégen
csúszkálunk a tavasz so-
rán. A felnõtt- és ifjúsági
együttes minimális lét-
számmal tud kiállni. Re-
méljük, senki nem lesz be-
teg, és nem sérül meg,

mert bajba kerülhetünk.
– Akkor jól jön, hogy a tavasz

során mindössze egyszer szere-
pelnek vidéken?

– Jelen helyzetünkben óriási
elõnyt jelent számunkra, hogy a
tavasz során mindössze egyszer
kell utaztunk, a BKV Elõre vendé-
gei leszünk. A többi ellenfél mind

Egerszegre látogat. Összességé-
ben a hatos keretünk ütõképes,
úgy kell vigyáznunk a játékosokra,
mint a hímes tojásra. A nehézsé-
gek ellenére bizakodó vagyok. Va-
lamennyi ellenlábasunkat hazai
pályáján fogadjuk. A Gyõr, a Fe-
rencváros, a Rákoshegy I. csapa-
tát Egerszegen legyõzhetjük. A
csapat már többször bizonyította,
hogy hazai pályán képes a 3300
fás összteljesítményre, ami gyõ-
zelmeket érhet. Ellenfeleink nem
szeretnek a mi pályánkon játszani,
mivel nehéznek tartják. A bajnok-
ság végén szeretnénk ott lenni a
dobogón, ami célkitûzés volt a
szezonkezdés elõtt.

A jelen helyzetben a ZTE
ZÁÉV-nál kérik szurkolókat, hogy
tartsák be a járványügyi protokollt,
és csak maszkban érkezenek a
mérkõzéseikre! Tegyék ezt saját
és a csapat érdekében is.

TOVÁBB CSÖKKENT A JÁTÉKOSLÉTSZÁM
FELKAPASZKODNA A DOBOGÓRA A ZTE ZÁÉV

A ZTE ZÁÉV nõi együttese is bizakodva várta a rajtot. A höl-
gyek nagyon érezték az õsz során a hazai pálya hiányát, három-
szor is kikaptak. A negyedik helyrõl indultak, és a bajnokság vé-
gén szeretnének a dobogón végezni. Ami nem lesz egyszerû fel-
adat, a csökkenõ játékoslétszám miatt.

Bóbics László, az Aranyév cí-
mû könyv szerzõje bevezetõjé-
ben elmondta, hogy 2002-ben a
ZTE futballcsapata nemcsak
magyar bajnok lett, de világszen-
zációt is jelentett a Manchester
United legyõzése. A Fradi elleni
döntetlennel megtörtént a csoda,
de senki nem gondolt arra, hogy
nem sokkal késõbb a Bajnokok
Ligájában, Koplárovics góljával
legyõzik a Manchestert.

Végh Gábor, a ZTE FC elnö-
ke szerint, ha a 20 évvel ezelõtti
összefogáshoz hasonló kialakul
ma is, akkor újra sikeres lehet  a
ZTE.

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos azt
mondta: a magyar sporttörténet
kitörölhetetlen része marad a
Koplárovics-gól. Ez a csapat az-
óta sem csak Zalaegerszeg, ha-
nem Zala megye csapata, és
fontos, hogy meg tudják tölteni a
stadiont, élményt adjanak az
embereknek.

Gecse Péter, Zalaegerszeg
alpolgármestere hiánypótló kö-
tetnek nevezte a kiadványt. Az
itteni közösség számára kiemelt
jelentõségû a sport, és a leg-
népszerûbb továbbra is a labda-
rúgás – tette még hozzá.

A zalaiak január elején láttak
munkához, a kék-fehérek végig
hazai környezetben készülnek.
Túl vannak több edzõmérkõzé-
sen, a kép vegyes. Például kikap-
tak a III. Ker. TVE NB II-es csa-
patától, amely a kiesés ellen
küzd, de legyõzték idegenben a
Fehérvár FC-t. Igaz, több találko-
zón a csapatok összeállításánál
a Covid is közbeszólt. Felmerült
a bajnokság folytatásának a ha-
lasztása is, erre az MLSZ egyelõ-
re nemet mondott. Igaz, hozzá-
tették, ezen a járványhelyzet vál-
toztathat.

A bajnoki szünetben a csapa-
toknál, rendre a játékoskeretek-
ben változás történik, nincs ezzel
másképp a ZTE FC sem. A csa-
pattól távozott Skribek Alen, a já-
tékos kölcsönben volt a zalaiak-
nál, a Puskás Akadémia vissza-
rendelte. A csatár biztatóan kez-
dett Egerszegen, késõbb már ke-
vesebbet tudott hozzátenni a
csapat játékához. A másik távozó
Babati Benjamin, a zalaiak saját
nevelésû játékosa. A szurkolók
távozását már sokkal jobban saj-

nálják, mint Skribekét. Babati az
õszi szezon hajrájában többször
szerepelt a tartalékcsapatban.
Úgy nézett ki, az elsõ csapatnál
nem nagyon számoltak vele. Ta-
lán saját nevelésû játékosként
kaphatott volna több lehetõséget
is. Új klubja a Mezõkövesd. A
klub felbontotta a Maliból nyáron
érkezett Bakary Nimaga közép-
pályásnak a szerzõdését, epizód-
szerep jutott neki a ZTE-nél.

A ZTE-nél eddig biztos érke-
zõnek a Fehérvár FC-tõl kölcsön
kapott Zsóri Dániel és Halmai
Ádám szerepel, utóbbival inkább
a tartalékoknál számolnának. A
klub harmadik igazolása Mocsi
Attila, az utánpótlás-válogatott
védõ, a Haladás együttesétõl ér-
kezik a zalaiakhoz. A Puskás

Akadémiától érkezett kölcsönbe
a középpályára a 20 éves Posz-
tobányi Patrik. A saját nevelésû
játékosok közül profi szerzõdét
kapott, a 19 éves Fehér Barna-
bás. A csatár az õsz során rend-
kívül eredményesen játszott a
tartalékcsapatban. A kontraktusa
2024-ig szól.

A lehetséges érkezõk és távo-
zók listája is bõ. Sajtóinformációk
szerint Bobál Dávidot a Mezõkö-
vesd vinné, Bojan Sankovics le-
endõ klubja még nem ismert.
Mindkét játékos szerzõdése a
nyáron lejár. Eladásukkal a ZTE
így még pénzhez jutna. Miként
Nikola Szerafinov távozását is
belengették, õt a Fehérvár FC
vinné. A távozók esetleges pótlá-
sára érkezne az észak-macedón
Todor Todorovszki védõ és a bol-
gár Dojko Zajkov szintén a hátsó
sorba. Igaz, az utóbbi a gólszer-
zésben is jeleskedik. 

A bajnokság a tervek szerint
január 29-én folytatódna, a ZTE
FC Pakson vendégeskedne. Az
MLSZ már jelezte, hogy figyelik a
járványügyi helyzetet, és nyilván,
ha a Covid erõsen felüti a fejét a
csapatoknál, halasztásra is sor
kerülhet. 

VÁLTOZÁSOK A KERETBEN
KÉSZÜL A FOLYTATÁSRA A ZTE FC

A decemberben befejezõdött õszi idényt az ötödik helyen zárta
az NB I-ben a ZTE labdarúgócsapata. A kék-fehérek 23 pontot
szereztek, és nyolc ponttal elõzik meg a kiesõ helyen tanyázó
MTK-t. Hátradõlni semmiképp nem lehet. 

Tavaly a járványhelyzet miatt
nem tudták megrendezni, idén
viszont ismét együtt emlékez-
tek egy focitornával az elhunyt
magyar és zalai sportolókra a
Szív Szerszámsziget emléktor-
nán. A rendezvény visszatért a
kezdeti helyszínre, az Apáczai
Mûvelõdési Körpont tornater-
mébe. A szervezõk szakítottak
a hagyományokkal, és nem 24
órásra tervezték a tornát, ha-
nem meghívásos öregfiúk és
felnõttviadalt rendeztek. 

Az emléktorna gyertyagyújtás-
sal kezdõdött, ahol a szervezõk ré-
szérõl Papp Gábor köszöntötte a
jelenlévõ csapatokat és megkö-
szönte, hogy elfogadták a meghí-
vást. A város részérõl Gecse Péter
alpolgármester örömét fejezte ki,
hogy ebben a válságos idõszak-

ban is folytatták a szervezõk a
több mint tíz éve elkezdett hagyo-
mányt. 

Elõször az öregfiú-csapatok
vették birtokba a termet, ahol kör-
mérkõzéses rendszerben küzdöt-
tek a dobogós helyekért. A hatcsa-
patos  tornán a vasi illetõségû Má-
jus 1. Étterem gárdája emelkedett

ki, akik minden csapatot legyõzve
végeztek az élen. Második a Vor-
hota, míg a harmadik helyen az
Ostrom Gumiszerviz végzett. A
legjobb kapusnak Varga Attilát
(Május 1.) választották, a legjobb
mezõnyjátékosnak Vass Róbertet
(Vorhota). A gólkirály 7 találattal
Neczpál Gábor (Május 1.) lett. 

A felnõttviadalon két csoport-
ban öt-öt együttes vitézkedett.
Csoportonként az elsõ kettõ helye-
zett ment tovább a helyosztókra. A
bronzmeccsen az Ostrom Gumi-
szerviz 2-1-re nyert a Som-Tel FC
ellen, míg a döntõben az Africa
Sun Team 2-0-ra gyõzte le a
Lucullus csapatát. A torna legjobb
kapusának Szilasi Gábort (Som-
Tel), a legjobb mezõnyjátékos Ge-
rencsér Attilát választották
(Lucullus). A gólkirály Német Ger-
gõ (Africa) lett hat góllal. 

VAS MEGYEI SIKER AZ EMLÉKTORNÁT

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK– Atomerõmû SE

88-87 (29-23, 23-15, 18-28, 18-21)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.

Zalaegerszeg.

ZTE-ZÁÉV TK–

Rákoshegyi VSE II.

5:3 (3235-3066)

Szuperligás nõi tekemérkõzés. Za-

laegerszeg.

ZTK FMVas–TOPIDO Nagymizdó SE

7:1 (3547-3257)

Szuperligás férfi tekemérkõzés.

Zalaegerszeg.

JÓL TELJESÍTÕ ÚSZÓK

A SIKER TÖRTÉNETE
SZÍNVONALAS KÖNYV A 2002-ES ARANYÉVRÕL

A 2002-es bajnokcsapat szinte valamennyi tagja, illetve
a szakosztály dolgozói is részt vettek azon a rendezvényen,
amelyen a ZTE futballistáinak legsikeresebb, 2002-es évé-
rõl szóló könyvet mutatták be.



8 Hirdetés


