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Az ülésen Balaicz Zoltán pol-
gármester mondott köszöntõt, ki-
emelve: eredetileg egy nagysza-
bású programsorozattal készültek
a száz évvel ezelõtti esemény év-
fordulójára, ám a járvány miatt a
rendezvények többsége elmaradt.
A mostani – Magyarország útja a
trianoni békeszerzõdéshez címû –
konferencia megrendezésével vi-
szont mégiscsak szerették volna
körbejárni a témát, illetve beszélni
azokról a folyamatokról, melyek a

békediktátum aláírásáig elvezet-
tek. A Trianon név a magyarság
számára a balsors, a gyász, a
megalázás jelképe. Az igazságta-
lan döntés 1920. június 4-én várat-
lanul és felkészületlenül érte a ma-
gyar társadalmat. A sokk a mai na-
pig érezteti hatását, hiszen szét-
szórt nemzet lettünk. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

– pP –

Zalaegerszeg idén ünnepli
rendezett tanácsú várossá válá-
sának 135. évfordulóját. A jubi-
leum apropóján született az az öt-
let, hogy a 21. századi technika
jóvoltából életre keljen a közép-
kori vár és annak közvetlen kör-
nyezete. A 17. századi Zalaeger-
szeget szimuláló virtuális valóság
programot szerdán mutatták be a
sportcsarnokban a sajtó képvise-
lõinek. Balaicz Zoltán polgármes-
ter az eseményen elmondta: saj-
nos a város kevés középkori épít-
ménnyel rendelkezik, és hiába
volt a középkorban várunk – más

településekkel ellentétben – nem
tudjuk megmutatni az idelátoga-
tóknak. Pedig a végvárnak fontos
szerepe volt, hiszen amikor a tö-
rökök 1600-ban elfoglalták Kani-
zsa várát, Egerszeg lett a megye
és a környezõ védelmi vonalak
központja.

A várról készült már animációs
kisfilm, városmakett és egy kiad-
vány is. A mostani évfordulóra pe-
dig a virtuális játék, melyhez az ér-
deklõdõknek elég csak felvenni
egy VR-szemüveget. A szimulá-
ciónak egyelõre a sportcsarnok ad
otthont, mert ennek küzdõtere al-
kalmas a valós idejû és méretû
projekt lebonyolítására, ám a játék

végleges helyszíne a tesztpályán
felépülõ digitális élményközpont
lesz – hangzott el.

Persze, míg a játékos kedvûek-
nek, vagy a város története iránt
érdeklõdõknek elég csak felcsatol-
niuk a szemüveget, a virtuális va-
lóság program összeállítása és
fejlesztése komoly munkát igé-
nyelt. A csapatot Háry Ádám fogta
össze, aki többek között arról szá-
molt be, hogy a képi világ megal-
kotásában az volt a legnehezebb,
hogy csak kevés információ állt
rendelkezésükre. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Zalaegerszeg történetének
egyik legfontosabb dátuma 1247.
A veszprémi káptalan oklevelében
773 évvel ezelõtt elõször említik a
város nevét „Egurscug” formában.
Az idei jubileumi év méltó arra,
hogy ezt az oklevelet Zalaeger-
szeg dísztermében, egy külön vit-
rinben helyezzék el. Az oklevelet
dr. Gyimesi Endre volt polgármes-
ter, a Zala Megyei Levéltár nyugal-
mazott címzetes igazgatója adta
át Balaicz Zoltánnak, aki a végle-
ges helyére tette a város elsõ írá-
sos említését tartalmazó doku-
mentumot. Ezt követõen dr. Hóbor
Erzsébet, a város díszpolgára má-
sik három javaslattevõ díszpolgár
nevében (dr. Németh József, dr.
Gyimesi Endre, Németh János) át-
nyújtotta a polgármesteri láncot
Balaicz Zoltánnak. Európa legtöbb
városában és számos magyaror-
szági településen is több éves ha-
gyomány, hogy a mindenkori vá-
rosbíró vagy polgármester a fonto-

sabb események idején városve-
zetõi szimbólumot visel a nyaká-
ban. A polgármesteri lánc nem
egyszerû dísz, hanem jelképe a
város közösségének. A láncot
Böjte Katalin ékszerész készítette,
fõ motívuma a zalai megyeszék-
hely címere és neve, oldalt pedig
Magyarország és Zala megye cí-
merei, jelképnek számító épületei-
nek képei, valamint a kiemelkedõ
dátumok, 1247 és 1885 láthatók. 

– Nekünk, zalaegerszegieknek
örökre emlékezetes marad, amikor
135 évvel ezelõtt, 1885-ben rende-
zett tanácsú várossá vált települé-
sünk és hivatalba lépett elsõ polgár-
mesterünk, Kovács Károly, akinek
elõrelátását és kitartó szorgalmát
nagyra tartom. Meglátta a lehetõsé-
get és hozzáértéssel, türelemmel,
lépésrõl lépésre megvalósította az
új elképzeléseket – fogalmazott ün-
nepi beszédében Balaicz Zoltán.
Mint mondta, Zalaegerszeg olyan
település, melynek nagy és dicsõ

múltja van, büszke történelmére, és
amely a vármegyeháza 1732-es
megépítése óta hivatalosan is Zala
megye székhelye. A tradíció és a jö-
võ építése, a hagyományok megõr-
zése és az értékteremtés a kezde-
tektõl jelen voltak elõdeink tettei-
ben. Az idõ igazolta õket.

A polgármester szerint Zala-
egerszeg polgárainak négy dolog
kiemelten fontos: a család, az
egészség, a munka és a biztonság.

– Ezekért az értékekért vala-
mennyien közösen dolgozunk, és
köszönet illeti a város minden pol-
gárát, hiszen valamennyien õriz-
zük és erõsítjük ezeket az értéke-
ket – fogalmazott.

Pogácsás Tibor, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati államtit-
kára köszöntõjében arról is be-
szélt, hogy a klasszikus emberi ér-
tékekre, közösségekre továbbra is
szükség van, ez az alapja annak,
hogy továbbra is alkotni lehessen.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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ZALAEGERSZEG BÜSZKE TÖRTÉNELMÉRE
DÍSZPOLGÁRI ÉS PRO URBE KITÜNTETÕ CÍMET ADTAK ÁT

Idén a koronavírus-járvány miatt elmaradt a hagyományos má-
jus 13-i ceremónia. A Város Napja tiszteletére rendezett ünnepi
közgyûlést így az október 23-a elõtti munkanapon rendezték
meg. Az eseményen részt vevõket – köztük Pogácsás Tibor ön-
kormányzati államtitkárt, Vigh László országgyûlési képviselõt,
miniszteri biztost valamint a város jelen lévõ díszpolgárait –
Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte.

VIRTUÁLIS HARC A TÖRÖK ELLEN
BEMUTATTÁK A VÁROSTÖRTÉNETI SZIMULÁCIÓS JÁTÉKOT
Amit néhány évtizeddel ezelõtt még csak sci-fi filmekben lát-

hattunk, az mára befurakodott a városmarketing (sõt, az idegen-
forgalom és a helytörténeti kutatások) szférájába. Elég csak fel-
vennünk egy speciális szemüveget, és néhány száz évet máris
visszarepülünk az idõben, hogy a korabeli városban tegyünk egy
sétát. Ha meg már éppen ott vagyunk, a törököktõl is megvédhet-
jük a várat.

TRIANON-KONFERENCIA
MAGYARORSZÁG ÉS ZALA MEGYE ÚTJA TRIANONIG

A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából rendeztek
tudományos konferenciát a város dísztermében. A rendezvény –
melyre az ország különbözõ pontjairól érkeztek elõadók – egy
TOP-pályázatnak köszönhetõen valósult meg.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Zalaegerszegen komoly fej-

lesztések történnek, de a sikerért
dolgozni kell. Hozzátette: a közös-
ségben való gondolkodás, mely
idáig eljuttatott bennünket, ebben
is segíthet.

A köszöntõk után került sor az
elismerések átadására. Zala-
egerszeg Város Díszpolgára ki-
tüntetõ címet kapott Mányoki Atti-
la hosszútávúszó. A világon csak
18 olyan ember van, köztük
egyetlen magyar (Mányoki Attila),
aki eddig teljesítette a nyílt vízi
úszók legkeményebb sorozatát,
a hét kultikus tengerszoros át-
úszását.

Pro Urbe Zalaegerszeg kitünte-
tõ címet adományoztak Horváth
Attilának, a Zrínyi-gimnázium volt
igazgatójának, aki 1981 óta az in-
tézmény tanára, 1993-tól az idei
esztendõig, 27 éven át az igazga-
tója volt. Ezen idõ alatt a nagy múl-
tú iskola kiemelkedõ helyet foglalt
el a magyar köznevelési struktúrá-
ban, elért eredményeivel és sikere-
ivel pedig rendre az ország legjobb
iskolái között szerepelt.

Ugyancsak Pro Urbe díjban ré-
szesült a Zala Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság. Zalaegerszeg önkor-
mányzata mindig szoros és kor-
rekt kapcsolatot ápolt a rendõr-
séggel. A város az egyik legbiz-
tonságosabb település az ország-
ban, és ez nagymértékben kö-
szönhetõ a rendvédelmi szervek,
a megyében és a városban dolgo-
zó rendõröknek. A polgármester
megköszönte a hamarosan nyug-
díjba vonuló dr. Sipos Gyula me-
gyei rendõrfõkapitány munkáját, a

leendõ, új fõkapitánynak, dr.
Vereckei Csabának pedig sok si-
kert kívánt.

A Sport mecénása díjat a zala-
egerszegi Szerszámsziget Kft.
kapta, az elismerést Papp Gábor
ügyvezetõ vette át. A társaság

mindig fontosnak tartotta a helyi
kulturális és sportélet támogatá-
sát. Több sportegyesületet és
sportversenyt is szponzorálnak,
ezek közül kiemelkedik a Szív Ku-
pa, melyet az elhunyt zalai sporto-
lók emlékére rendeznek meg min-
den esztendõben. 

Az ünnepi közgyûlésen a köz-
igazgatásban végzett kiemelkedõ
szakmai munkát végzõk is elisme-
résben részesültek: Farkasné Baki
Márta (közgazdasági osztály)
szakmai tanácsadó címet,  Hutnik
Eszter (humánigazgatási osztály)
szakmai tanácsadói címet,
Simonné Tomori Bernadett (mû-
szaki osztály) szakmai tanácsadói
címet, Nagyné Borda Katalin (adó-
osztály) címzetes fõtanácsos cí-
met, Vizsi Kornélia (szociális és
igazgatási osztály) címzetes fõta-
nácsos címet, Varga Miklós (ön-
kormányzati osztály) címzetes fõ-
munkatárs címet kaptak.

Az õsz hagyományosan az
udvar szépítése a Radnóti Úti
Óvodában. Az ágyásokba õszi
virágokat, de meggyfát és ribiz-
libokrot is ültettek a gyerekek
az intézmény munkatársainak
segítségével. 

– AL –

Bíró Veronika intézményveze-
tõ-helyettes elmondta, a kivágott
meggyfát pótolják most, és ribizli-
vel is megpróbálkoznak. Tavaly a
fûszerkertet újították meg, amely-
be idén paradicsomot, hagymát,
salátát és epret is ültettek. A gye-
rekek örömmel vesznek részt a
veteményes gondozásában, hi-
szen részesei lehetnek annak a fo-
lyamatnak, melynek végén a meg-
érett termény az asztalukra kerül.
Az önkormányzat támogatásának
köszönhetõen krizantémok, hor-
tenziák, levendulák, babérsomok
és dérbabérok is érkeztek a Vá-

rosgazdálkodási Kft.-tõl, amiket
szintén elültettek.

A tavaly hatvanöt éves fennállá-
sát ünneplõ óvoda a páterdombi
városrész közösségi életének szer-
ves része. Udvarának szépítésé-
ben az intézmény munkatársai, a
helyi egyesületek és a településré-

szi önkormányzat tagjai, valamint a
szülõk is részt szoktak venni. Idén
a koronavírus-járvány miatt nem le-
hettek jelen a környezetszépítõ ak-
cióban, melynek legfontosabb célja
a gyerekek környezettudatosságra
való nevelése, tudtuk meg Gecse
Péter alpolgármestertõl.

GYÜMÖLCSFÁKAT, VIRÁGOKAT ÜLTETTEK
KERTÉSZKEDTEK A RADNÓTI ÚTI OVISOK

ZALAEGERSZEG BÜSZKE TÖRTÉNELMÉRE
DÍSZPOLGÁRI ÉS PRO URBE KITÜNTETÕ CÍMET ADTAK ÁT

Dr. Hóbor Erzsébet adta át a polgármesteri láncot.

Dr. Gyimesi Endre és Balaicz Zoltán 

Csendes és szûkkörû megemlékezést tartottak az 1956-os
forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából az
Ady utcai ’56-os emlékmûnél.

Az eseményen a városvezetõkön kívül részt vett Vigh László
országgyûlési képviselõ, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, va-
lamint a POFOSZ és az '56-os Hagyományõrzõ Egyesület képvi-
selõi.

Köszöntõt Balaicz Zoltán polgármester mondott: remélve,
hogy jövõre a vírushelyzetet magunk mögött hagyva, már hagyo-
mányos módon ünnepelhetünk. Vigh László rövid beszédben em-
lékezett meg a forradalom eseményeirõl és a szabadságharc
szellemiségérõl. A jelenlévõk koszorúkkal, virágokkal és mécse-
sekkel tisztelegtek az áldozatok emléke elõtt.

A frakcióvezetõ szólt a települé-
si támogatásról és a gyermekvé-
delmi ellátásokról szóló rendelet
módosításáról, miszerint bõvült
azok köre, akik ezentúl igénybe
tudják venni a gyógyszertámoga-
tást. A jogosultsági értékhatár a
nyugdíjminimum 15 százalékával
emelkedik. Ugyancsak többen jut-
hatnak ezentúl a Bursa Hungarica
felsõoktatási szociális ösztöndíj-
hoz is.

A településszerkezeti terv vál-
tozása kapcsán 11 fontos fejlesz-
tési igényhez járult hozzá a képvi-
selõ-testület. Állami, önkormány-
zati és magánberuházásokról van
szó. Dr. Káldi Dávid többek között
megemlítette: a Kossuth–Petõfi–
Kosztolányi utcák által határolt
tömb déli részét, a Kerámia lakó-
park területének déli irányú kiegé-
szítését, a Nagypáli-patak Neke-
resdtõl délre lévõ szakaszának
környezetváltozását.

A ZalaZONE jármûipari teszt-
pálya területrészeinek értékesíté-
sérõl elmondta: eldõlt, hogy Zala-
egerszegen építi meg új gyárát a
Rheinmetall, 500 új munkahelyet
teremtve. Az ipari beruházáshoz a

rendelkezésre álló állami terület
mellett szükség van 18,4 hektár
önkormányzati területre is, melyet
a város 817,5 millió forintért érté-
kesített.

Szilasi Gábor a „Zalaegerszeg
2030” gazdaságfejlesztési straté-
giáról szólt. Mint fogalmazott, a
testület az ellenzéki képviselõk tel-
jes támogatásával fogadta el a kö-
vetkezõ tíz évre szóló fejlesztési
irányokat. A gazdaságfejlesztési
stratégiára azért is szükség van,
hogy a város fenntartható módon
váljon térségi központtá. A képvi-
selõ arról is beszélt, hogy három
bölcsõdei alapítvány kapott 60
ezer forintot tárgyi eszközök be-
szerzésére. 

A városi közgyûlés legutóbbi ülésén született legfontosabb
döntésekrõl szólt sajtótájékoztató keretében dr. Káldi Dávid frak-
cióvezetõ és Szilasi Gábor önkormányzati képviselõ.

FIDESZ: KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL

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

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

A Tiéd a Város önkor-
mányzati képviselõcsoport
is néma fõhajtással és virá-
gok elhelyezésével emléke-
zett meg ’56 hõseirõl: elõ-
ször a Kossuth utcai kopjafá-
nál, majd az Ady utcai ’56-os
emlékmûnél is elhelyezték az
ellenzéki képviselõk a meg-
emlékezés koszorúját. A ko-
ronavírus-járványra tekintet-
tel nem tartottak beszédeket.



3Aktuális

– Vadas Zsuzsa –

– A közgyûlés személyi ösz-
szetétele kicserélõdött, sok az
új fiatal politikus. Sikerült az el-
múlt egy évben megtalálni a kö-
zös hangot?

– Bármelyik politikai oldalt né-
zem, az a lokálpatrióta hozzáállás,
és az az összefogási szándék,
amely az elõzõ ciklusokat jellemez-
te, most is megvan. Minden képvi-
selõvel jó viszonyban tudunk dol-
gozni a város érdekében. Ez jó ér-
zés egy város polgármesterének.

– 2020 nem mondható egy
szokványos évnek. Olyan ese-
mények történtek, melyekre
senki nem számított…

– Amikor elfogadtuk a polgár-
mesteri programot a következõ öt
esztendõre, nem sejtettük, hogy
az elfogadás után néhány hónap-
pal, márciusban egy koronavírus-
járvány majd egy gazdasági világ-
válság fog sújtani bennünket.
Ilyenre az elmúlt évtizedekben

nem volt példa. Ez teljesen felülír-
ta azokat az elképzeléseket és ter-
veket, amiket kitûztünk, és bár a
saját, önkormányzati beruházáso-
kat vagy teljesen le kellett állítani,
vagy át kellett csoportosítani, a za-
laegerszegi polgárok mindebbõl
keveset vettek észre, hiszen áll-
vány, állvány hátán látszott a vá-
rosban és különbözõ beruházá-
sokról tudtunk beszámolni. Ez el-
sõsorban annak köszönhetõ, hogy
ténylegesen is beindultak a Mo-
dern Városok Program elemei, a
különbözõ európai uniós projek-
tek, és elindultak a TOP-hoz kap-
csolódó maradék projektek is. Aki
körbe néz Zalaegerszegen, nem
azt látja, hogy egy válságos idõ-
szakot élünk meg. Inkább azt,
hogy zajlanak a fejlesztések, és ez
biztonságérzetet ad az emberek-
nek a mindennapokban. 

Amikor az önkormányzati vá-
lasztások idején ismertettem a pol-
gármesteri programot, nagyon fon-
tosnak tartottam hangsúlyozni,

hogy legyen reális, megvalósítható
program, nincs szükség demagóg
ígéretekre – folytatta Balaicz Zol-
tán. – Ezért is mondtam, kössünk
egy szerzõdést a zalaegerszegiek-
kel, amiben azt vállalom, hogy
2024-ig a teljes program legalább
hetven százaléka teljesülni fog. 

– Mit mutatnak az elsõ év
adatai?

– Az elképzeléseinkhez képest
jóval nagyobb arányban vagy elké-
szültek, vagy éppen teljesítés alatt
állnak az egyes célkitûzések. Ami
még látványosan nem indult el, ott
is készülnek a tervek, pályáztatás
alatt van valami éppen, tehát jó hír-
rel szolgálhatunk. Ez érvényes a
gyorsforgalmi út építésétõl az
uszodafejlesztésen keresztül a
múzeum és az iskolák felújításáig.
A gazdaságfejlesztéssel jól állunk.
Ha ezt tudjuk folytatni, akkor az
egy stabil háttérbázist biztosít, a
város mûködõképessége rendben
van, tudunk forrásokat biztosítani
utakra, járdákra idõsek otthonára,
gyermekintézményekre. Ebbõl a
szempontból már látszik a jármû-
ipari tesztpálya és a hadiipari beru-
házás Zalaegerszegre érkezésé-
nek pozitív hatása. Tárgyalás alatt
van egyéb nagy beruházás is,
ezek összességében a jövõ alap-
jait jelentik a városban. Mintegy ez-

res nagyságrendû munkahelyte-
remtésrõl is beszélünk, nem be-
szélve az iparûzési adó vonzatáról.
Amennyiben az új beruházások el-
készülnek, azokat mûködtetni is
kell, így az iparûzésiadó-bevétel
nagysága rendkívül fontos.

– Említette a munkahelyte-
remtést. Honnan jönnek majd a
szakemberek?

– Lesz egy helyi átrendezõdés,
és lesz Zalaegerszegnek egy bizo-
nyos szívó hatása is. Például so-
kan költözhetnek Zalaegerszegre.
Eddig mindenhol, ahol nagyszabá-
sú fejlesztések történtek, családok
érkeztek a városokba, így volt ez
Debrecenben, Gyõrben, Kecske-

méten. Ezek jó példák. Nagyon
fontos, hogy a helyi képzés erõsí-
tésén keresztül a szakképzés és
egyetemi képzés után a szakem-
berek nagyobb arányban tudjanak
helyben maradni.

– Bérlakásépítésre nincs le-
hetõsége az önkormányzatnak?

– Lehetõség lenne, ha annyira
gazdagok lennénk. Egy ötven laká-
sos bérház mai áron számítva egy-
milliárd forintba kerülne. Ez egy
önkormányzat számára nem reális
lehetõség. A helyi ingatlanpiacon
sok múlik, hiszen épülnek lakások
sok-sok helyen a városban.  Hogy
lesznek-e esetleg lakásépítésre
európai uniós projektek, támogatá-
sok, ezt még nem tudjuk. Indul
majd a 2021–2027 közötti uniós
ciklus, kérdéses, milyen operatív
programok állnak rendelkezésre.
Az elsõ TOP-ból kiindulva, ha más
hangsúlyokkal is, de Zalaeger-
szegnek lesz lehetõsége EU-s  és
állami források megszerzésére. 

– Hogyan alakul a lakosság
száma a városban?

– Volt már hatvanezer felett is
az itt élõk száma. Sajnos 1981 óta
folyamatosan csökken Magyaror-
szág lélekszáma, ez alól Zalaeger-
szeg sem kivétel. Viszont az el-
múlt néhány évben – igaz, csak
halvány vékonyan – van egy
trendfordulás. A 0–3 éves korosz-
tály aránya 2015-tõl emelkedni
kezdett. Ez mindenképpen biztató,
köszönhetõ mindez a családtámo-
gatási rendszernek.

– A városlakók közérzetét a
közvetlen környezetük állapota
befolyásolja talán leginkább…

– Igen, ez így van. Ha valaki ki-

lép a házából, azt érzékeli elõször,
hogy milyen állapotban van az ut-
cája, vannak-e repedések az asz-
falton, kátyúk az úttesten. A Mo-
dern Városok Program szerkeze-
tének átalakítására lehetõség
nyílt, ekkor jeleztük a kormány fe-
lé, hogy elindítanánk a Kovács
Károly városépítõ programot. A
zalaegerszegi úthálózat rendben
tartása óriási összegeket emészt
fel: 869 út és járda van a város-
ban. Kiszámoltuk, ha mindegyiket
szeretnénk felújítani, az 70 mil-
liárdba kerülne. Erre soha nem
lesz anyagi forrás. Így úgy döntöt-
tünk, hogy 100 helyszínen vég-
zünk felújításokat 15 milliárd forint
ráfordítással 2024-ig. Kizárólag
önkormányzati utakról van szó,
többek között a belsõ tehermente-
sítõ út folytatásáról, a déli elkerülõ
megépítésérõl az Ady és
Landorhegyi utcák felújításáról.

– A koronavírus-járvány
miatt, hasonlóan a többi váro-
sokhoz, Zalaegerszegen is szá-
mos rendezvény, közösségi
megmozdulás maradt el. Sokan
nehezen élték meg ezt az idõ-
szakot.

– A járvány nem csak az
egészségünkben, a gazdasági
életben okozott károkat, hanem
az emberi kapcsolatokban is. Saj-
nos. Nem találkozhattunk család-
tagjainkkal, barátainkkal, hiányoz-
tak a személyes találkozások. És
ezt mindenki megérezte, átélte.
Túljutva ezen a krízisen, a jövõ
évben remélem, mindenki bepó-
tolhatja a hiányzó együttléteket,
és az emberi kapcsolatok újra a
régiek lesznek.

BERUHÁZÁSOK, MELYEK A JÖVÕ ALAPJAIT JELENTHETIK
ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉLGETÉS BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

Egy évvel ezelõtt, 2019. október 13-án voltak az önkormányzati
választások. Az ott elért eredmény, a mintegy 70 százalékos tá-
mogatottság olyan bizalom volt felém, ami erõt adott a következõ
évek munkájához – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester,
amikor felidéztük az akkori programismertetõjének néhány ele-
mét és a Szerzõdés a zalaegerszegiekkel dokumentumot, mely-
nek figyelembevételével végzi munkáját a képviselõ-testület.

Balaicz Zoltán

Idén harmincéves az önkor-
mányzatiság. Zalaegerszegen a
rendszerváltást követõ, elsõ sza-
badon választott testület 1990.
október 20-án alakult meg hiva-
talosan, ekkor választották meg
Bogár Imre személyében az elsõ
polgármestert is. Elõtte néhány
nappal – a megbízólevelek át-
adása után – a képviselõk a je-
les alkalomból Deák Ferenc
szobrához vonultak, ahol egy
koszorúzást követõen megfo-
gadták, hogy mindig a város ér-
dekeit tartják szem elõtt.

– pánczélPetra –

A közgyûlés tagja lett Kiss Gábor
jelenlegi könyvtárigazgató is, aki az
egyik kertvárosi körzet egyéni kép-
viselõjeként került a testületbe.
Hogy hogyan csöppent a politikai
életbe, s miképp látja most az akko-
ri éveket? – többek között errõl kér-
deztük. Miközben mutatja a képvi-
selõknek járó elsõ megbízólevelet,
ami még eléggé „puritán” stílusú
volt.

– Talán Kapiller Imre barátom ré-
vén sodródtam bele az események-
be. Õ szoros kapcsolatot ápolt az
ellenzékkel, fõleg az akkori
SZDSZ– Fidesz-vonallal. Így én is e
két párt színeiben indultam az
1990-es önkormányzati választá-
son. Nem mint párttag, hanem mint
a két szervezet színeiben induló je-
lölt. Általában is jellemzõ volt, hogy
pártonkívüliek voltak az indulók, hi-
szen képlékeny volt még minden.
Az újonnan létrejövõ pártok struktú-
rája is. Inkább csak „alakultak” körü-
löttünk a dolgok. Persze az, hogy a
politika közelébe kerültem, nem volt
elõzmény nélküli. A nyolcvanas
évek közepén már volt egy össze-
csiszolódott értelmiségi csapat a
városban; köszönhetõen például
néhány országos vetélkedõnek,
ahol sikeresen szerepeltünk. Ami-
kor intenzívebbé vált a kommunista
hatalom bomlása és Zala megyé-
ben is komoly bázisa lett az
MSZMP-n belüli reformköröknek,
akkor élénkebbé vált a helyi értelmi-
ség is. Tulajdonképpen az akkori le-
véltári, könyvtári, múzeumi, közmû-

velõdési és színházi/mûvészeti kö-
zeg elég jól együttmûködött. Örökre
emlékezetes marad az 1989-es „al-
ternatív” március 15-e, melyen Sza-
bolcs Péter szobrászmûvész volt a
szónok. Rengetegen vonultunk fel a
városban ezen a nem hivatalos ün-
nepségen. 

– Helyi szinten mennyire vol-
tak érezhetõek az alakuló pártok
és azok szimpatizánsai közötti
ideológiai ellentétek? Vagy in-
kább az volt a cél, hogy a kom-
munista rendszer mielõbb meg-
bukjon.

– Na, az egy nagy közös cél volt!

Sõt, egy darabig ez volt a közös ne-
vezõ, az összetartó erõ. Persze
azért a pártok helyi szervezeteinek
létrejöttével és az 1990-es ország-
gyûlési, majd önkormányzati vá-
lasztások közeledtével, a kampány-
idõszakban kezdtek elõjönni a repe-
dések. De az ellenzéki pártok között
akkor még nem volt olyan jellegû fe-
szültség vagy személyeskedés,
mint napjainkban. A kampány során
zajló beszélgetések, viták is inkább
szakmai jellegûek voltak. 

– Egy kertvárosi körzet képvi-
selõjelöltje milyen célokat tudott
megfogalmazni 1990-ben a kam-
pány során?

– Kapiller Imrével sokat dolgoz-
tam együtt, tulajdonképpen közö-
sen írtuk a kampányszövegeket, és
az „élhetõ városra” helyeztük a
hangsúlyt. Tanulságos visszanézni
a korabeli sajtót, mert az látszik,
hogy szinte minden jelölt – pártoktól
függetlenül – errõl beszélt. Jobbá

szerettük volna tenni a dolgokat. A
Kertváros még egy alakulóban lévõ
városrésznek számított. Az Apáczai
ÁMK környéke például rendezetlen
volt, a mostani Bóbita játszótér he-
lyén pedig egy használaton kívüli,
erõsen leromlott állagú ZÁÉV-
épület állt. Az egyik legnagyobb
eredmény az volt, hogy ezt sikerült
felszámolni. De ekkor indultak meg
a misék is az Apáczai ÁMK-ban,
ami egyfajta „alapja” lett a késõbbi
kertvárosi templomnak.

– A képviselõ-testület megala-
kulásakor még senkinek nem
volt tapasztalata arról, hogy mi-
lyen is pontosan a képviselõi
munka, milyen egy demokratikus
önkormányzat. Mennyire volt
gördülékeny a munka a közgyû-
lésben?

– Mindent tanulni kellett! Szinte a
jogszabályokkal, törvényekkel
együtt fejlõdtünk mi is, és a bürokrá-
ciának is merõben új helyzet volt a
tanácsi rendszerbõl átállni az önkor-
mányzatira. Sokáig az „így szoktuk”
elv uralkodott, ezért voltak problé-
mák például a költségvetés elfoga-
dásánál. Összességében azonban
a közgyûlési munka sokkal csalá-
diasabb, intimebb, szabadabb volt,
mint most. A polgármesteri hivatal
101-es termében voltak az ülések,
nem a díszteremben. Egymás köze-
lében ültünk, menet közben is sok
mindent meg tudtunk beszélni. Job-
ban elkülönültek a városi ügyek a
pártügyektõl, sõt ez cél is volt akko-
riban. Most az országos politikai vi-
szonyok jobban befolyásolják a helyi
közéletet. Persze éles helyzetek ak-
kor is voltak. Mindjárt az elején a ta-
xisblokád. De tárgyalásokkal, érdek-
egyeztetéssel – nem a felek össze-
ugrasztásával – sikerült úrrá lenni a
helyzeten. Ehhez az is kellett, hogy
Bogár Imre polgármester megõrizte
a higgadtságát, belsõ tartását. Öröm
volt részt venni ebben a kezdeti fo-
lyamatban. Bár 1994 után már nem
választottak meg képviselõnek, fel-
adatom bõven maradt, hiszen 1992-
tõl közben könyvtárigazgató lettem,
az önkormányzati üléseket elõkészí-
tõ bizottsági munkában pedig még
nagyon sokáig részt vettem.

(Teljes interjú: zalamedia.hu)

MINDENT TANULNI KELLETT!
CSALÁDIASABB VOLT A KÖZGYÛLÉSEK HANGULATA

Kiss Gábor

– Vadas Zsuzsa –

– A Soproni Erdészeti és Faipari
Egyetemen kiváló professzoraimtól
a világról, a politikai hovatartozásról
kaptam útravalót. Ezek a biztos ala-
pok segítettek akkor, amikor a tár-
sadalomról, a politikai életrõl más-
képpen gondolkodók hangja is hal-
latszott, például Csoóri Sándoré,
akivel jó kapcsolatunk volt. Így a
’80-as évek végén, ’89 februárjában
tagja lettem a Magyar Demokrata
Fórumnak – emlékezik vissza a
kezdeti idõkre Müller Imre.

Akkoriban az Ipari Minisztérium
Középiskolai Szaktanácsadás ve-
zetõ szaktanácsadója volt. Az or-
szág minden középfokú faipari isko-
lája hozzá tartozott. Családjával a
’70-es évek elejétõl rendszeresen
jártak Erdélybe, ahol jelentõs isme-
retségek, barátságok alakultak ki.
Késõbb megismerkedett Fekete
Györggyel és Makovecz Imrével,
akinek faanyagvédelmi szakértõje
volt egészen a haláláig.

– 1990 tavaszán a választáso-
kon gyõzött az MDF. A tanácsi rend-
szer lebontása és a demokratikus
önkormányzatiság kialakítása ke-
mény feladatnak ígérkezett. A tava-
szi választási gyõzelem után, õsz-
szel az önkormányzati választáso-
kon a Szabad Demokraták Szövet-
sége gyõzött. Az országos vezetés
és a helyi MDF vezetõi is úgy gon-
dolták, hogy nem veszünk részt az
SZDSZ-es önkormányzat vezeté-
sében – folytatja Müller Imre. – Mi-
vel én is polgármesterjelölt voltam,
de kisebbségben az MDF-fel, el kel-
lett döntenünk, hogy milyen feltéte-
lekkel vállalja a demokrata fórum az
önkormányzati munkában való
részvételt, illetve én az alpolgár-
mesterséget. Hosszú, éjszakákig
tartó viták voltak, mire megegyez-
tünk, például a kétharmados dönté-
sekrõl.

– Mennyire ismerték a tanácsi
rendszert?

– Nem ismertük. A megalakulás-
kor az MDF kikötése volt többek kö-
zött, hogy dr. Tóth László maradjon
a hivatalában, legyen a jegyzõ, mert
neki nagy közigazgatási tapasztala-
ta volt. A humánpolitika Bogár Imre
polgármesterhez tartozott, hozzám
mérnökként a város üzemeltetése.
Akkor még nehezen képzeltem el,
hogy egyértelmû szakmai kérdé-
sekben is pártpolitikai döntések
születhetnek. Ilyen volt például a
Göcseji úti temetõvel szembeni
üzemanyagtöltõ állomás ügye. A
közgyûlés úgy döntött, hogy nincs
rá szükség, mert a Göcseji úton már
van üzemanyagtöltõ állomás. Több
mint tíz év után mégis lett és úgy
látszik, szükség is van rá. 

– A másik ilyen „kemény” kér-
dés a hulladékgyûjtés volt, több
közgyûlésen is órákig tartó vitá-
val.

– Talán még sokan emlékeznek,
hogy óriási konténerek voltak a vá-
ros több pontján kihelyezve. A bel-
városban három, a külsõ részeken
két alkalommal, IFA teherautókkal
vitték a depóniára a szemetet. Kí-
sérletképpen bevezettük a Sauber-
macher céggel a szelektív hulladék-
gyûjtést. A szelektíven gyûjtött pa-
pír, üveg nem kellett senkinek.
Hány évnek kellett eltelnie a mai
helyzetig? Aztán ebben az idõszak-
ban kezdõdött el a privatizáció, üze-
mek, cégek szûntek meg. A város-

ban 1500 munkanélküli ember volt.
Egyik napról a másikra zárták be az
országos cég MOM helyi üzemét,
és négyszázan maradtak munka
nélkül, zömében fiatalok, házasok.
Sikerült megegyezni a Zalaeger-
szegre költözésrõl a Philips HTR tu-
lajdonosával, amibõl késõbb a
Flextronics lett. Sokat utaztam ak-
koriban és tárgyaltam, munkaadó-
kat keresve.

– Izgalmas idõszak volt...
– Igen, de szép is, bár nem min-

denki által támogatva. Emlékszem,
hogy amikor a Lenin-szobrot becso-
magoltuk „vissza a feladónak” fel-
irattal, az akkori vajgyár kerítésénél
állt egy csoport és arról beszélget-
tek, ha itt újra rend lesz, ezek mind
Recskre kerülnek. Nem kerültünk
oda, és általunk sem került senki
Recskre. Békésen oldottuk meg a
rendszerváltozást és örülök, hogy
részese lehettem!

30 ÉVE, OKTÓBERBEN
MÜLLER IMRE VOLT AZ ELSÕ ALPOLGÁRMESTER A VÁROSBAN
Csak egy kis visszaemlékezés... Hogyan kezdõdött? Nem ment

könnyen – ezt válaszolja szinte mindenki, akivel a rendszervál-
toztatás éveirõl, a tanácsi rendszer utáni önkormányzatiság kiala-
kulásáról beszélgetünk. Az elsõ közgyûlés tagja lett, majd alpol-
gármestere Müller Imre (MDF).

Müller Imre
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– Bánfi Kati –

– Eredetileg 2019 augusztusá-
ra, a csácsi István király-szobor
felállításának 20 éves évfordulójá-
ra terveztük a bemutatót, egy na-
gyobb volumenû ünnepség része-
ként. Végül ez elhalasztódott
2020-ra, amikor is a korlátozások
miatt maradt el a premier – ismer-
teti a pechszériát Pénzes Csaba. –
Végül egy zártkörû fõpróbát tartot-
tunk, melyet a szereplõk hozzátar-
tozói láthattak. Kellett valamilyen
visszajelzés a színészeknek, elõ-
adóknak, táncosoknak a sok mun-
ka után.

– Csak helybeli színészek al-
kotják a stábot?

– Zalaegerszegi színészek, il-
letve zalai énekesek, táncosok.
Rutinos mûvészek, elõadók kap-
tak helyet, akik azonban nem csu-
pán rutinból álltak a feladathoz. A
fõszerepben Bot Gábor színmû-
vész hallható. Saroltát Debrei Zsu-
zsanna játssza. Ez azért érdekes,
mert õt inkább primadonnaként is-
meri a közönség, most pedig egy
keménykezû, erõs, kissé férfias
vonású nõt alakít, aki nem vetette
meg az élet élvezetét. Egerszegi
énekesek is kaptak szereposztást,
így Gizellát Pál Krisztina, Kop-
pányt Dolgos Péter, Tordát pedig
Gál Szabolcs alakítja. Réka szere-
pében pedig Kovács Virág szí-
nésznõ látható. Nagyon fontos fel-
adat jut a Zalai Táncegyüttes 24
tagjának, akik Kósa Ruben ko-
reográfiájával telítik a darabot. A
díszlet és a jelmez felelõse pedig
Polgár Péter. 

– Meg lehet még újítani az Ist-
ván, a királyt?

– Igen. Elõször is ez egy rövidí-
tett változat, mivel egy ünnepség
részeként lett tervezve. Ami iga-
zán új benne, az a táncos részek.
Rubennel nagyon egyetértettünk
az irányvonalban, jól együtt tud-
tunk dolgozni. A tánc így megújul-
va vesz részt a darabban, ráveze-
tõ hangulatelemként, a dalok kivál-
totta hatás fokozásaként. És hogy
mûködik a koncepció, azt a „pró-
ba”közönség visszaigazolta. 

– Mikor lesz végre nyilvános
az elõadás?

– 2021. augusztusra tervezzük
Csácsban. Már olyan sokszor fél-
be kellett hagyni, bizonytalan volt
a bemutathatóság, és már min-
denki, aki a munkában részt vett
szeretné, hogy közönség elé ke-
rüljön a darab. Anélkül nem lehet
befejezettnek tekinteni az egészet.

– Tervez hasonló munkát?
– Rockoperát még sosem ren-

deztem, ez új és izgalmas feladat
volt. Viszont, nem túl sok ilyen
van, amibõl még lehetne választa-
ni. 

– A magyar történelem meny-
nyire tartozik az érdeklõdési kö-
réhez, vagy inkább a zeneiség
miatt választotta a mûvet?

– Nagyon érdekel a magyar tör-
ténelem, és nem feltétlenül az
akadémiai vonal. Ezzel kapcsolat-
ban szerveztem elõadás-sorozatot
is a Keresztury VMK-ban. Ez alap-
ján mondhatom, hogy az István, a
király egy zeneileg, szövegileg
csodálatosan megírt mû, de törté-
nelmi szempontból inkább mese.
De mint minden mese, képes ki-
váltani azt a katarzist, ami tovább-
segíthet a mindennapokon. Jó len-
ne, ha széles körben is úgy ismer-
tetnék velünk a történelmünket,
hogy ne egy fejlehajtott nép le-
gyünk, hogy meg tudjuk erõsíteni
a magunkba vetett hitünket. Eb-
ben a darabban nem azt látom lé-
nyegesnek, hogy István vagy Kop-
pány, hanem hogy egy fontos lé-
pést mutat meg, amely a fennma-
radáshoz kellett. 

(A mû színrevitelét a városi ön-

Az eredeti rockopera rövidített és koreográfiailag megújított
változatát tervezték bemutatni Zalaegerszegen, Pénzes Csaba
rendezésében. A bemutató már kétszer dugába dõlt, de talán a
három a magyar igazság alapján, még láthatja a közönség. 

ZALAEGERSZEGI ISTVÁN, A KIRÁLY

Pénzes Csaba

Jelenet az elõadásból.

A hûvös, nyirkos idõjárás
kedvezõtlenül hat a mozgás-
szervi betegségekben szenve-
dõk zömére. A kellemetlen õszi
idõnek különösen a sokízületi
gyulladással élõk vannak kité-
ve. Orvosi nevén a reumatoid
artritisz elsõsorban a kéz és láb
kisízületeit támadja meg, moz-
gáskorlátozottságot és jelentõs
fájdalmat okozva. Mit tehetnek
a betegek ebben az idõszak-
ban? – Németh-Horváth Katát,
a „Mosollyal a betegség ellen"
artritisz betegklub vezetõjét
kérdeztük.

– A. L. –

– Ilyenkor jó, ha már elõkerül a
kesztyû, hiszen nagyon fontos,
hogy az ízületek ne fázzanak. Ér-
demes elõrelátónak lenni, mert a
betegség következtében deformá-
lódnak az ízületek, érzéketlenné
válhat a kéz, és nem is vesszük
észre, hogy kihûlt. A hûvös, nyirkos
õszi idõjárás beköszönte valóban
nagyon megviseli az ízületeket,
nekem például a kezem szokott
nagyon fájni. Szerencsére vannak
speciális kéztornák, amit egész év-
ben javaslok. Naponta többször ér-
demes 10–15 percet fordítani rá.
Ezzel kapcsolatban tervezzük,
hogy gyógytornász irányításával
és egyik betegtársunk közremûkö-
désével videót készítünk az aján-
lott kéz- illetve lábgyakorlatokról,
mert a lábra is figyelni kell. Ezt a
kisfilmet a klubtagokon kívül má-
sok számára is elérhetõvé tesszük.

A „Mosollyal a betegség ellen”
artritisz betegklub folyamatosan
szervez mozgásterápiás foglalko-
zásokat. Tagjai fájdalomkezelést
illetve fájdalomcsökkentést szol-

gáló terápiákon, valamint kéz- és
lábtornákon vehettek részt szak-
emberek és gyógytornászhallga-
tók segítségével. Legutóbb víz
alatti kéztornát tartottak számukra. 

– Ilyenkor õsszel, az egyre hû-
vösödõ idõszakban, még fonto-
sabb megtalálni az egyensúlyt a
munkavégzés és a pihenés kö-
zött. Ennek arányát mindenkinek
egyénileg kell kitapasztalni. Lé-
nyeges, hogy ne vigyük túlzásba
a terhelést. Szükséges pihentetni
az ízületeket, melyben nagy segít-

ségünkre lehetnek a szakorvos ál-
tal receptre felírt kézortézisek.
Ezek sínezettel ellátott gyógyá-
szati segédeszközök, amelyek te-
hermentesítik a gyulladt, vagy sé-
rült ízületet. Érdemes tüskés
masszírozólabdát is beszerezni,
amivel a kézfej idegeit tudjuk sti-
mulálni és javítani vérkeringését.
A jógát nem javasolják a szakem-
berek, mert ez a mozgásforma
nem kíméli az ízületeket. Az
úszás és a nordic walking ellen-
ben jó választás. A szobakerékpá-
rozás is szóba jöhet, vagy a kinti,
pláne elektromos biciklivel, mely-
nek hajtása nem kíván nagy erõki-
fejtést. A reumatoid artritisz gyor-
san elõrehaladó betegség, mely-
nek lassításában nagy szerepe
van az egyénnek.   Fontos betar-
tani az orvosi utasításokat, és
évente kezelésekre befeküdni
gyógyfürdõbe (a hévízi Szent
András Kórházba), amelyre adhat
beutalót a reumatológus. 

Október 12-e az artritisz világ-
napja. A kezdeményezés célja,
hogy felhívják a figyelmet az ízüle-
ti gyulladásos betegségekre, illet-
ve az azokban szenvedõkre. E te-
kintetben a betegek ösztönzése,
segítése is fontos, mely céllal hoz-
ta létre Németh-Horváth Kata a
„Mosollyal a betegség ellen!”
artritisz klubot. A világnaphoz kap-
csolódóan is tartanak összejöve-
telt a tagok, tavaly például belváro-
si történelmi sétán vettek részt. Ez
idén más programjaik mellett a ko-
ronavírus-járvány miatt elmaradt,
de ahogy lehet, bepótolják. 

ERÕSÖDNEK AZ ÍZÜLETI PANASZOK
A REUMATOID ARTRITISZRÕL A BETEGKLUB VEZETÕJÉVEL

Németh-Horváth Kata

– Antal Lívia –

– A szõlõ, az alma, a dió, a
gesztenye vitathatatlanul az õszi
idény sztárjai. A szõlõnek rendkí-
vül magas az antioxidáns-tartal-
ma, és ásványi anyagok közül ká-
liumban is rendkívül gazdag. Az
alma vitamin- és ásványianyag-
tartalma mellett remek pektinfor-
rás. A benne található savakkal és
egyéb szerves vegyületekkel ked-
vezõ hatással bír az emésztésre,
és az édességvágyunk is remekül
csillapítható vele. A dió E-vitamin-
ban, magnéziumban, káliumban
különösen gazdag, emellett több-
féle B-vitamin és telítetlen zsírsa-
vak is találhatóak benne, amelyek-
nek kedvezõ hatásuk van a szívre
és az agymûködésre. Persze ma-
gas zsírtartalma miatt is érdemes
a mértékletesség elvét követni.

– A gesztenyérõl a csípõs hi-
degben szorongatott sült gesz-
tenyés papírzacskók juthatnak
eszünkbe, amivel a kezünket is
felmelegítettük. 

– A gesztenye kapcsán szintén
a magnézium- és káliumtartalmat
emelhetjük ki. Kitûnõ fõzve, sütve,
de érdemes kísérletezni geszte-
nyekrémleves készítésével is.

– A gyökérzöldségeknek is
most van itt a szezonja.

– Ez az évszak különösen ideá-
lis arra, hogy új felhasználási mó-
dokat próbáljunk ki. A gyökérzöld-
ségekkel ugyanis a krumplit és
más bejáratott köreteket színesít-
hetjük, cserélhetjük le. A cékla
antioxidánsokkal, ásványi anya-
gokkal van tele. Többek között kal-
ciumot és magnéziumot tartalmaz,
lila színanyaga pedig remek

antioxidáns-forrás. Sokféleképpen
felhasználható, bár legtöbben
csak savanyúságként ismerik. Jó-
ízû adaléka lehet a salátáknak, de
akár csipszként is ehetjük. A zel-

lernek sem kell szégyenkeznie:
sok kalciumot, foszfort, magnéziu-
mot és káliumot tartalmaz. Krém-
levesként vagy sütõben sütve is
nagyon finom. A csicsóka kálium-
ban, foszforban, cinkben, C- és B-
vitaminban gazdag. Remek
krumplipüré-alternatíva és krémle-
ves-alapanyag lehet. Ne hagyjuk
ki a káposztaféléket sem, amelyek
számos vegyülettel segítik a nõi
hormonális egyensúly megterem-
tését.

– A természetben számos
olyan vitaminforrást találha-
tunk, ami ilyenkor érik be. 

– Ilyen például a kökény, amely
jótékony hatással van a vesemû-
ködésre, és sokak szerint a vér-
nyomást is pozitívan befolyásolja.

A homoktövis védi és erõsíti az im-
munrendszert, fokozza az anyag-
cserét, támogatja a májat. Ráadá-
sul nagyjából annyi C-vitamin van
benne, mint a citromban. Bogyói-
ból gyógyhatású gyümölcslé,
dzsem, zselé, szörp, bor, likõr ké-
szíthetõ. Ha már a bogyós gyü-
mölcsökrõl beszélünk, megemlít-
hetjük az áfonyát is, ami nem
ilyenkor érik be, de kapható a bol-
tokban. Az áfonya C-vitamin-,
antioxidáns-tartalma szintén ki-
emelkedõ. 

– Lassan vége a gombasze-
désnek. Megörvendeztetett ben-
nünket frissen elkészítve. A ma-
radék pedig szárítva, hûtve vár-
ja felhasználását. Milyen érté-
kes fehérjét, ásványi anyagokat
és zsírsavakat tartalmaznak? 

– A gomba kálium-, magné-
ziumtartalma emelendõ ki, ugyan-
akkor a gomba kitintartalma gá-
tolhatja ezek hasznosulását.
Mindamellett érdemes a színes,
változatos étrend részeként a le-
hetõ legtöbb formában felhasz-
nálni, hiszen ízanyagaival az
egyik kulcsa lehet a családi ebéd
sikerének.

– Vitaminpótlásra szükség
van ebben az idõszakban? 

– Ha étrend-kiegészítésrõl van
szó, mindig érdemes egyénileg át-
beszélni, melyek azok a mikrotáp-
anyagok, amiket érdemes pótolni.
Az õszi-téli gyér napsütéses idõ-
szakban azonban rendkívül nagy
szerephez jut a D- és C-vitamin-
pótlás, illetve egész évben javasolt
a jó minõségû magnéziumkészít-
mények fogyasztása. Az immun-
rendszer és az egész szervezet
egészséges egyensúlyának alapja
a megfelelõ étrend mellett a rend-
szeres testmozgás, a minõségi pi-
henésre szánt idõ, legyen szó akár
olvasásról, zenehallgatásról, bará-
ti találkozókról. Fõleg ha ezeket a
tevékenységeket egészséges fi-
nomságokkal színesítve töltjük.

MILYEN AZ IDEÁLIS ÕSZI ÉTREND?
VÁLTOZATOS, EGÉSZSÉGES ÉS VITAMINDÚS

Csapadékkal, kellemetlen széllel érkezett meg az igazi õsz, itt
az ideje, hogy felkészítsük szervezetünket a hidegre. A természet
lassan nyugovóra tér, a betakarított gyümölcsök, zöldségfélék
már a kamrákban pihennek. Vajon milyen kincseket rejtenek, me-
lyekkel feltölthetjük vitaminkészleteinket télre? Egyáltalán milyen
az ideális õszi étrend? – Monori Krisztina dietetikust kérdeztük.

Monori Krisztina

– liv –

– Minden embernek legfonto-
sabb az egészsége, még akkor
is, ha nem kap mindig megfelelõ
hangsúlyt. Egészségünkkel leg-
inkább egyénileg kell törõdnünk,
de egy önkormányzat mûködését
is elõsegíti, ha lakosainak testi és
lelki egészsége jó állapotban van
– mondta érdeklõdésünkre Antal
Sándorné polgármester. –
Nemessándorháza képviselõ-

testülete a faluban életvitelsze-
rûen élõk egészségének megõr-
zése érdekében éppen ezért
egyöntetûen döntött arról, hogy
C-vitamin-tablettát vásárol,
amelybõl életkortól függetlenül, a
gyermekektõl kezdve az idõse-
kig, mindenkinek juttat. Önkor-

mányzatunk az õshonos almafák
termésébõl 100 százalékos al-
malevet is készíttetett, amellyel a
kisgyermekes családokat aján-
dékozta meg. 

Október a szépkorúak hónap-
ja. A járványügyi óvintézkedése-
ket betartva idén le kell monda-
nunk az eddig minden évben
megrendezett nyugdíjasnapi ün-
nepségünkrõl. Fontos volt ugyan-
akkor számunkra, hogy a szép-
korúak 2020-ban is érezzék, sze-
retettel gondolunk rájuk, ezért a
C-vitamin-tabletta mellett egy Bé-
res-cseppet valamint egy száj-
maszkot is tettünk csomagjukba.
Tudjuk, hogy ez nem sok idõsko-
rú lakosaink megbecsülésének
és tiszteletének kimutatásához.
A jelenlegi helyzetre való tekintet-
tel képviselõ-testületünk tagjai
ezzel a kis figyelmességgel kí-
vánnak boldog nyugdíjas éveket.
Nemkülönben jó egészséget, a
falu valamennyi lakójának is!

Nemessándorháza
önkormányzata vitaminokat és
gyümölcslevet osztott ki,
mellyel egyedülálló módon
gondolt lakói egészségének
védelmére az õszi-téli
hónapokra felkészülendõen.
Az akcióval egyúttal
kárpótolni kívánta az idõsebb
korosztályt a koronavírus-
járvány következtében
elmaradt rendezvény miatt.

EGÉSZSÉGVÉDELEM NEMESSÁNDORHÁZÁN
VITAMINOKAT ÉS GYÜMÖLCSLEVEKET KAPOTT A LAKOSSÁG

Antal Sándorné polgármester és Miklós József alpolgármester
osztották ki az ajándékcsomagokat (jobbra mindketten).

Fotó: Seres Péter



– pet –

A fenti témák az „Online képzés
online térben” címû megyei szak-
mai napon kerültek szóba. A Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum–Múzeumi
és Módszertani Oktatási Központ
(MOKK) és a Göcseji Múzeum által
szervezett esemény stílusosan (és
a járvány miatt) az online térben ke-
rült megrendezésre. 

Havasi Bálint, a zalaegerszegi
múzeum igazgatóhelyettese a ren-
dezvény után lapunknak elmond-
ta: évi egy-két alkalommal szoktak
a vidéki múzeumok a MOKK-kal
közös szakmai napot szervezni. A
mostani apropóját egy EFOP-pá-
lyázat (a Múzeumi és könyvtári fej-
lesztések mindenkinek címû) adta,
melynek keretében a jövõ évi kép-
zésekrõl és egy már bevált minta-
projektrõl is beszámoltak egymás-
nak a kollégák.

Az említett pályázat égisze alatt
2018-ban a keszthelyi Balatoni
Múzeum dolgozott ki egy olyan
mintaprojektet, melyet más mú-
zeumok is hatékonyan tudnak al-
kalmazni. A programba akkor a
nagykanizsai Thúry György Mú-
zeum is partnerük volt – mondta
Havasi Bálint, aki még mint a
keszthelyi intézmény igazgatója
vett részt a munkában. „A mi váro-
sunk másképp” címû mintaprojekt
lényege, hogy a fiatalok pályavá-

lasztását összekapcsolja a hely-
történettel, a városi sétákkal illetve
a turizmussal. Vagyis a pályázat
idõtartama alatt, a résztvevõ diá-
kok olyan – különbözõ tematikájú,
de az adott település történetéhez
kapcsolódó – városi sétákat állítot-
tak össze Keszthelyen és Nagyka-

nizsán, amik akár idegenforgalmi
szempontból is „eladhatók”.

– A diákok a képzés idején
nemcsak levéltári és múzeumi ku-
tatómunkát végeztek, hanem
hasznos ismeretekre tettek szert
az online marketing és online kom-
munikáció terén, de a turizmus,

mint üzletág is szóba került. Töb-
ben közülük a pályaválasztásnál,
továbbtanulásnál is tudták kama-
toztatni az itt megszerzett tudást.
Cél volt az is, hogy a mintaprojek-
tet úgy alakítsuk ki, hogy azt más
múzeumok is át tudják venni, füg-
getlenül attól, hogy kisebb vagy
nagyobb településen vannak-e –
fogalmazott.

Az igazgatóhelyettes azt ta-
pasztalta, hogy a nagyobb váro-
sokban, ahol intenzívebb a turiz-

mus, akár egy rendszeresen meg-
hirdetett, „fizetõs” városi séta is le-
het a dologból. A kisebb települé-
seken pedig a helyi lakosságot be-
vonva közösségépítõ szerepe le-
het a projektnek. Az elképzelések
között szerepel, hogy a pandémia
elmúltával, helyi iskolák részvéte-
lével Zalaegerszegen is megvaló-
suljon a program. Addig is az
online térben és egy blog segítsé-
gével tartják az oktatási intézmé-
nyekkel a kapcsolatot.

A szakmai nap további részé-
ben Havasi Bálint, és Hajós Bálint,

a Göcseji Múzeum gyûjteményi in-
formatikusa egy rövid képzést tar-
tott „Dolgozz otthonról, dolgozz
bárkivel” címmel. A múzeumi kol-
légáknak szánt kurzus azt mutatta
meg, hogy Google-alkalmazások
segítségével a járvány idején ho-
gyan lehet hatékonyan és mások-
kal együttmûködve otthonról is
dolgozni. Ezek a technikák persze
a vírushelyzet elmúltával is hasz-
nálhatók. 

– Nemcsak a szoftver és hard-
ver tekintetében, hanem immár tu-
dásban is felkészült a múzeum a
rendkívüli helyzetekre. Ha úgy adó-
dik, akkor a kollégák távolról, ottho-
ni környezetben, a laptopjuk vagy
számítógépük elõtt ülve, egymás-
sal kommunikálva is el tudják látni
feladataikat. Sokan félnek az „el-
idegenedéstõl”, de természetesen
nem az a cél, hogy a munkahelyi
közösség megszûnjön. Épp ellen-
kezõleg: az online térben való kap-
csolattartás egymástól távol
élõ/dolgozó kollégákat is összehoz-
hat, ha a helyzet úgy kívánja – vá-
laszolta kérdésünkre Havasi Bálint.

A digitális térben zajló szakmai
tanácskozáson – melyen a zala-
egerszegi, nagykanizsai és keszt-
helyi múzeumok illetve könyvtárak
munkatársai vettek részt – a
MOKK részérõl Zádor Viktória ok-
tatási csoportvezetõ számolt be a
2021-ben induló képzéseikrõl.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A meglévõ régészeti emlékekre

tudtak támaszkodni, ezeket kellett
aztán kiegészíteni olyan elemek-
kel (kellékekkel), melyek passzol-
nak az 1600-as évekhez. A játék
körülbelül egyórás, és interaktív.
Csoportosan vagy egyedül is je-
lentkezhetünk, sõt akár csapatépí-
tõ tréningnek is jó lehet. Az egyik
szinten ugyanis bekapcsolódha-
tunk a török elleni küzdelembe.

Persze a fejlesztésnél szükség
volt egy olyan személyre is, aki a

történeti hitelességre figyel. Dr.
Vándor László régész, nyugalma-
zott múzeumigazgató vállalta a
szakértõi feladatokat, annál is in-
kább, mert az elmúlt évtizedekben
aktív szereplõje volt a végvárhoz
kötõdõ régészeti feltárásoknak.
Mint mondta: érdekes és új kihívás
volt a virtuális program összeállítá-
sa. Mindent nem sikerült belesûrí-
teni, és kompromisszumokra is
szükség volt, hiszen mégiscsak
egy (hadi) játékról van szó. A cél a
hitelességen túl az, hogy egyszer-

re sokan tudják játszani. A képi vi-
lág megalkotásánál azt a történel-
mi tényt vették alapul, hogy
Johannes Ledentu bécsi udvari
hadmérnök 1640-ben megalkotta
a vár elsõ ábrázolását.

A szimulációban (az Úr 1641.
évében járunk) megjelenik a Mária
Magdolnának szentelt egytornyú
gótikus templom (a mai nagytemp-
lom elõdje), szemben az Arany
Bárányhoz címzett fogadó, aztán
a belsõ vár és a püspöki udvarház
is. Utóbbiról volt a legkevesebb in-
formáció, hiszen – mivel a törvény-

szék épülete alatt vannak a ma-
radványai – még nem került a fel-
színre. A játék során betérhetünk a
templomba, a várba, az udvarház-
ba és találkozhatunk a várkapi-
tánnyal is. Az õ eligazítása után
vehetjük fel a küzdelmet a török el-
len. A cél, hogy sikeresen meg-

védjük Egerszeg várát. Mindehhez
ágyúkat, puskákat, kardokat, nyi-
lakat is használhatunk.

Aki a VR-szemüveg segítségé-
vel belép a szimulált világba, való-
ban úgy érezheti magát, mint aki a
középkorban sétál (közben csak a
sportcsarnok küzdõterén fel és
alá). A játékosok a valóságban
nem, ám a virtuális térben látják
egymást (kis páncélos figurák se-
gítségével), így nem kell attól félni,
hogy összeütköznek. Ugyanakkor
a játék alatt tudják segíteni egy-
mást. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
De a környezõ országok népei-

nek életére, gondolkodására,
identitására is kihatott a sajnálatos
esemény. Mindezek ellenére sike-
rült megmaradunk egy nemzetnek
az elmúlt száz évben – fogalma-
zott a polgármester.

A tudományos ülésen – melyen
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár igazgatója
elnökölt – hét elõadás hangzott el
a témában (volt, aki a vírushelyzet
miatt az online térben volt jelen).
Szarka László történész a cseh és
szlovák államalapításról (1914–18)
beszélt, dr. Hornyák Árpád törté-

nész (Pécsi Tudományegyetem) a
jugoszláv egység kialakulásáról,
dr. Murber Ibolya történész (ELTE)
a békeszerzõdést megelõzõ oszt-
rák–magyar határvitákról és
Burgenland elcsatolásáról szólt. L.
Balogh Béni történész (Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tára) Erdély vonatkozásában vizs-
gálta meg az Osztrák–Magyar Mo-
narchia szétesése, és a trianoni
békeszerzõdés aláírása közti idõ-
szakot. Gál Vilmos történész (Ma-
gyar Nemzeti Múzeum) az antant-
misszió budapesti mûködésérõl
értekezett, dr. Újváry Gábor törté-
nész (Veritas Történetkutató Inté-
zet és Levéltár) pedig „Az ország
feldarabolása a magyar történet-
írásban, 1918–20” címmel tartott
elõadást. 

A korszak Zala megyei esemé-
nyeit dr. Paksy Zoltán fõlevéltáros
(MNL Zala Megyei Levéltára) is-
mertette, „Zala megye útja Tria-
nonhoz” címmel. Többek között el-
mondta: a tizenhárom járásból álló

Zala a legnagyobb területû várme-
gye volt. A békekötést követõen
három járás és két történeti tájegy-
ség (Muraköz és Muravidék) került
a határ túlsó oldalára. A vármegye
területe 5995 négyzetkilométerrõl
4866-ra csökkent. A Muraköz, a
Perlaki és a Csáktornyai járással
teljesen, míg a muravidéki Alsó-
lendvai járásnak a nagyobbik ré-
sze került a túloldalra. A vármegye
népességének nagyjából a 28
százaléka vált határontúlivá.

A történész felhívta a figyelmet
a döntés egyik legnagyobb igaz-
ságtalanságára is, míg ugyanis a
Muraköz túlnyomó részét horvátok

lakták, addig az alsólendvai társég
60 százaléka magyar volt, 40 szá-
zalékát pedig vendek (magyaror-
szági szlovénok) alkották. Lendva
pedig majdhogynem színtiszta
magyar település volt. Az 1920-as
döntéssel õk is a határon túlra ke-
rültek. Elhangzott: ebben a térség-
ben 1918 elõtt semmilyen szepa-
ratista törekvés, nemzetiségi el-
szakadási kísérlet nem volt. A dél-
szláv propaganda, majd a drámai
események (például a szerb had-
sereg egységeibõl álló reguláris
csapatok csáktornyai bevonulása)
ezt követõen történtek.

A trianoni békekötésig vezetõ
események ismertetésén túl az
elõadók szóltak arról is, hogy az új
államhatárok véglegesítése nem
ment egyik napról a másikra. Így
sokáig élt a remény, hogy a dön-
tést majd valamilyen módon lehet
korrigálni. Ám – ahogy Murber Ibo-
lya fogalmazott – ez csak a vesz-
tes országok illúziója maradt.

VIRTUÁLIS HARC A TÖRÖK ELLEN
BEMUTATTÁK A VÁROSTÖRTÉNETI SZIMULÁCIÓS JÁTÉKOT

TRIANON-KONFERENCIA
MAGYARORSZÁG ÉS ZALA MEGYE ÚTJA TRIANONIG

– pet –

A premier elõtti sajtótájékozta-
tón a rendezõ többek között el-
mondta: nagyon sok feldolgozása
ismert a mesének, ezekbõl „csipe-
getve” született egy új változat. Az
elõadás sokat megõriz a népi mo-
tívumokból, de alapvetõen az volt
a cél, hogy egy modern, mai mese

szülessen. Elsõsorban az általá-
nos iskolásoknak ajánlják, de óvo-
dások is megnézhetik. A sztori
szövevényes – mint egy sorsfonál
–, melyet a mesélõk gördítenek to-
vább. A bábmozgatásnak és a
mozgásnak kiemelt szerepe van.
Már az alcím (Égi kalauz útra ke-
lõknek) is jelzi, hogy el kell indulni
valamilyen úton (mondjuk egy fán
fölfelé), annál is inkább, mert a baj
mindig csõstõl jön. A királylányt
meg minden mesében meg kell
menteni…

Az elõadás érdekessége, hogy
a népi és geometrikus elemeket

tartalmazó díszletet egy zalaeger-
szegi tervezõ, Varjas Zsófia ál-
modta meg és készítette el a báb-
színház számára. Õ most elõször
dolgozik a helyi társulattal. A zene
Csernák Zoltán Samu, a mozgás
pedig Fosztó András munkáját di-
cséri, õk már korábban is erõsítet-
ték a Griff csapatát. A fõbb szere-
pekben Duna Orsolyát, Matola

Norbertet, Szilinyi Arnoldot, vala-
mint két vendégmûvészt, Kiss An-
na Veronikát és Hrisztov Tomát lát-
hatja a közönség.

A stáb azt vallja, a munka során
fontos a személyes jelenlét, ezért
a próbákon a zeneszerzõ, a ko-
reográfus és a díszlettervezõ is fo-
lyamatosan részt vett.

Az égig érõ fa a következõ hó-
napokban kerül mûsorra. Mint azt
Szûcs István igazgató megjegyez-
te: most elsõsorban hétvégente
várják a családokat, hiszen az is-
kolák a járvány miatt nem viszik
csoportos elõadásra a gyerekeket.

ÉGIG ÉRÕ FA A BÁBSZÍNHÁZBAN
MODERN MESE NÉPI MOTÍVUMOKKAL

Ostoros király udvarában vendégeskedhettek mindazok, akik
szombaton ellátogattak a Griff Bábszínháza. A zalaegerszegi tár-
sulat újabb bemutatóval várta a közönséget: Az égig érõ fa címû
népmesét Szabó Attila dramaturg írta át színpadra, a darabot Ha-
lasi Dániel rendezte.

MINTAPROJEKT ÉS ONLINE MÚZEUMI LEHETÕSÉGEK
TANÁCSKOZÁS ÉS KÉPZÉS A DIGITÁLIS TÉRBEN

Miképp hozható össze a pályaválasztás a népszerû városi sé-
tákkal és a turizmussal? Hogyan lehet hatékonyan otthonról dol-
gozni, illetve az online térben rejlõ lehetõségek jobb kihasználá-
sa hogyan segítheti a múzeumi munkát?

Fotó: Göcseji Múzeum

egyéni vállalkozó



6 Városháza

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI GARÁZS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft.  nyilvános pályáz-

tatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményét:

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC 201104 helyiségbérlet –.”

A garázsra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ. 
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakás-

kezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107)
kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

Licit tárgya: a bérlemény havi bérleti díja.

Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.

A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánla-
tokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertese a helyiségért legma-
gasabb bérleti díjat ígérõ pályázó.

Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.

Pályázatok beadási határideje: 2020. november 3. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2020. november 4. (szerda) 11.00 óra
Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója. 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2020. november 6-tól.

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft.  OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-20183372 szá-

mú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok be-

nyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Cím
(Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Meg-
nevezés 

Alap-
terület

Alapár
Fizetendõ

óvadék

Fizetendõ
pályázati 

biztosíték (havi
bruttó bérleti díj)

Kosztolányi tér
16. sz. garázs

2354/2 garázs 16 m2 660
Ft+áfa/m2/hó

26.822 Ft 13.411 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján építési telek-

ként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „15465/10 hrsz” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2020. október 30. (péntek) 10.00 óra.

Helye: Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt., Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda.

Módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott
címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

Pályázat bontásának idõpontja: 2020. október 30. (péntek) 10.15 óra.

Helye: Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt., Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda.

A pályázati felhívás teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ.

Megnevezés Terület
Nettó érték
(induló ár)
összesen

Bruttó érték (induló
ár) összesen

a zalaegerszegi 15465/10 hrsz-ú,
beépítetlen terület megnevezésû,
8001 m2 területû ingatlan 

8001 m2 32.004.000 Ft 40.645.080  Ft

NOVEMBER 2. 18 ÓRA Ébredezõ(k) – Jóga a mindennapokban (Keresztury VMK)
NOVEMBER 3. 18 ÓRA Világjáró – Észak-India, Rishikesh (Keresztury VMK)
NOVEMBER 4.  19 ÓRA SZÓBAN ÉS ZENÉBEN: Tóth Viktor szaxofonmûvész

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
NOVEMBER 5. 19 ÓRA EGERSZEGI PÁHOLY: Bereczki Zoltán

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
NOVEMBER 6.  18.30 ÓRA ASZIMMETRIA – Varga Vencel (Club PopUp Underground)
NOVEMBER 7.  9 ÓRA Majdnem elfelejtett értékeink programsorozat: Káposztasava-

nyítás (Apáczai ÁMK)
NOVEMBER 10.  19–21 ÓRA Jordán Tamás és a Sebõ Együttes József Attila-estje 

(Keresztury VMK)
NOVEMBER 11.  19 ÓRA JAZZSZERDA: Szirtes Edina Mókus

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
NOVEMBER 13. 21 ÓRA Ivan & The Parazol-koncert (Keresztury VMK)
NOVEMBER 16. Koncz Zsuzsa-koncert

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
NOVEMBER 17.  18 ÓRA EGYÜTT A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT programsorozat –

Környezettudatos intimhigiénia (Keresztury VMK)
NOVEMBER 20.  19 ÓRA Ránki Dezsõ zongoraestje

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
NOVEMBER 20.  20 ÓRA Korai Electric + Talayapa / Lemezbemutató koncert

(Club PopUp Underground) 
NOVEMBER 21. Videós találkozó 2020  (Keresztury VMK)
NOVEMBER 27.  21 ÓRA Kaukázus-koncert (Keresztury VMK)
NOVEMBER 29.  19 ÓRA Nemzeti Operettgála  (Art mozi) 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata méltó módon kívánja elismerni azon
személyek, szervezetek és közösségek mun-
káját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Za-
laegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének nö-
veléséhez, akik kiemelkedõen és maradan-
dóan gazdagították a város gazdasági, társa-
dalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb
értékeit.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete alapján 

a „Zalaegerszegért” díj odaítélésérõl ez év
novemberében, a „Zalaegerszeg Innovációs Dí-
ja”, valamint a „Kultúra mecénása díj” odaítélé-
sérõl decemberi ülésén dönt a közgyûlés.

A „Zalaegerszegért” díj azon személynek,
szervezetnek vagy egyesületnek adományozható,
aki (amely) a város építésében, fejlesztésében és
környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturá-
lis, oktatási és sportéletében, egészségügyi és
szociális szolgálatában, a város önkormányzatá-
ban vagy közigazgatásában példaértékût és mara-
dandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e te-
rületen a város jó hírnevéhez.

„Zalaegerszegért” díj odaítélésére javaslatot te-
hetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bi-
zottságai, a város intézményei, társadalmi közös-
ségei, szervezetei, egyesületei. 

A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” ki-
tüntetést adományozhat olyan személynek, vagy
szervezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési,

illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és
humánszolgáltatás területén a város érdekében és
jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító te-
vékenységet folytat.

A „Zalaegerszeg Innovációs Díj” odaítélésére
javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és
ideiglenes bizottságai, a város intézményei, társa-
dalmi közösségei, szervezetei.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
„Kultúra mecénása díj”-at adományozhat olyan
magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten
támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló
programokat.

A „Kultúra mecénása díj”-at elnyerõ személyre,
cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és
ideiglenes bizottságai, a város kulturális intézmé-
nyeinek vezetõi tehetnek.

A javaslatokat írásos indokolással ellátva
2020. október 30. napjáig beérkezõleg kell a vá-
ros polgármesteréhez eljuttatni (8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zala-
egerszeg.hu).

A rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy sze-
mélynek, szervezetnek, közösségnek többször is
adományozhatóak.

A rendelet teljes szövege letölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu portálról (http://zalaeger-
szeg.hu/dokumentum/19440/kituntet.pdf), a ko-
rábbi évek kitüntetettjeinek felsorolása pedig a
www.zalaegerszeg.hu/Önkormányzat/Városunk
/Kitüntetettjeink címszó alatt érhetõ el. ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ

KIZÁRÓLAG ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE
TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK! 

A 2020. évi õszi zöldhulladékgyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra: A szolgálta-
tás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulla-
dékgyûjtés is megoldott.

Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vá-
sárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél (Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) lehet, továbbá a város
területén található hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadha-
tók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509. Nyitvatartás
2020. október 1-tõl: kedd–péntek 9–17, szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.

A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon
www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett
idõpont elõtti munkanapon 12.00 óráig lehet leadni.

GYÛJTÉSI NAPOK:

2020. NOVEMBER 2. HÉTFÕ: Páterdomb + Belváros keleti részébõl (Bocskai, Bethlen, Toldi ut-
cák, Bíró Márton u. belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része)

2020. NOVEMBER 3. KEDD: Zrínyi u. és környéke • Kertváros
2020. NOVEMBER 9. HÉTFÕ: Kaszaháza • Gólyadomb
2020. NOVEMBER 10. KEDD: Becsali • Bazita
2020. NOVEMBER 11. SZERDA: Belváros
2020. NOVEMBER 16. HÉTFÕ: Ságod • Neszele
2020. NOVEMBER 17. KEDD: Csács (hegyi rész nélkül) • Bozsok (hegyi rész nélkül)
2020. NOVEMBER 23. HÉTFÕ: Landorhegy, (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u. pá-

ratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z. u., Õsz u., Hegyközség
és Helikon utcák).
Továbbá az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint az
Egerszeghegyi, Nagycsarit, Szívhegyi és Hóvirág utcák.
Ola (Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utca és attól
nyugatra).

2020. NOVEMBER 24. KEDD: Nekeresd • Pózva 

HIRDETMÉNY 

Meghívó
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

2020. NOVEMBER 9-ÉN (HÉTFÕN) 16.30 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART

A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HELYISÉGÉBEN
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1. Közérdekû kérdések, felvetések
A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket és felvetéseket a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felé címezve 2020. novem-
ber 2–6. közötti idõszakban lehet feltenni, telefonon a
06-92/502-114 telefonszámon; e-mailben az onkorm@ph.zala-
egerszeg.hu e-mail-címre, valamint postai úton a 8900 Zala-
egerszeg, Pázmány Péter u. 14. sz. címre megküldve.

NYITVA-
TARTÁS

Zalaegerszegen,
a vásárcsarnok és

a piac ünnepi
nyitvatartása a

következõképpen alakul:

2020. november 1-jén,
vásárnap
NYITVA,

használtcikk-piac
NEM LESZ.



A verseny támogatását felvál-
lalta Kiss Gábor volt 400 m-es ma-
gyar bajnok cége, a Supairman
ZEGO Kft., így a gyõztes csapatok
igazi Supairmanként távozhattak
az eredményhirdetések után. 
U–13

1. Zalaszám-ZAC Gazellák
306 pont. Kell Botond, Both Bálint,
Andrasek Vilmos, Nyári Attila, Bel-
la Sára, Szalai Szonja, Göndics
Katinka, Tóth Vivien. Edzõk: Pajor
László, Laczkó László, Csiszár At-
tila, Góczánné Tóth Zsuzsanna.
U–11

2. Zalaszám-ZAC Tigrisek
17 pont. Farkas Máté, Kiss Hanna,
Horváth Lili Jázmin, Schüller Zoé,
Habuczky Zalán, Bella Mátyás,
Papp Luca, Németh Izabella.
Edzõk: Pajor László, Laczkó Lász-
ló, Góczánné Tóth Zsuzsanna,
Csiszár Attila, Bella Attila.

3. Zalaszám-ZAC Petõfi Sán-

dor Általános Iskola 18 pont. Si-
mon Judit, Molnár Réka, Csalló
Noel, Márton Attila, Tarsoly Han-
na, Belsõ Mirkó, Gellén Benitó,
Szabó Ábel. Edzõ: Szabó Gábor

A Sport XXI versennyel karöltve
rendezte meg a házigazda Zala-
szám-ZAC a Center Optika Kupát,
itt Kovács György gátfutónak
mondanak köszönetet az atlétapa-
lánták támogatásáért, akik az U–9
korosztályban 4 versenyszámban
mutatták meg tudásukat a feszti-
válon. A fesztiválon sorrendet nem
számoltak a szervezõk, hangsú-
lyozva, hogy ebben a korban a
mozgás öröme a legfõbb jutalom
egy-egy ilyen rendezvényen. Aki
igazán otthon van a zalaegerszegi
atlétikában, nem csak a szponzo-
rok között talál ismerõs neveket,
hanem a fiatal versenyzõk veze-
téknevei közt is feltûnik jó pár ko-
rábbi válogatott neve. 

– Az akadémiai beiskolázás
most indul – hangoztatta Geren-
csér Zoltán. – Három lépcsõben
történne a beiskolázás, a felvett
gyerekek az akadémia keretében
járnának iskolába. A tanulóknak
rendelkezniük kell a szülõk hozzá-
járulásával, mivel a vidékiek kisza-
kadnak a családi közegbõl, kollé-
gistaként vesznek részt a képzés-
ben.

– Nem félõ, hogy a nevelõ-
egyesületektõl, mint a ZBSE a
jobbakat elszipkázzák, vagy ez
az élet rendje?

– Nem könnyû kérdés, nyilván
a szülõk is törik a fejüket, hogy 14

éves gyermeküket elengedjék,
vagy sem? Nagy kérdés a gyer-
mek önállósága. Szülõi felügyelet
nélkül mennyire állja meg a helyét.
A Zalaegerszegi Birkózó SE 18
éves koráig, a meghozott fejlesz-
tések eredményeként, biztosítani
tudja azt az edzésmunkát, verse-
nyeztetést, amely a sportoló fejlõ-
déséhez szükséges. Természete-
sen a szülõ kezében van a döntés,
ha csemetéje felvételt nyert, és
menni akar, mi nem állunk az útjá-
ba. Jó ötletnek tartom, hogy nem
kötelezõ 14 évesen akadémistá-
nak lenni, lehet késõbb is. Egyéb-

ként volt már erre példa, hogy va-
laki a régi rendszerben késõbb
csatlakozott. Ott látom a problé-
mát, ha esetleg a gyermek nem
bírja, mivel az akadémián jóval
több az edzés, mellette az iskolá-
ban is helyt kell állni. Szóval nem
egyszerû a dolog. A rendszer mû-
ködtetõi – úgy tudom – az átjárha-
tóság lehetõségét biztosítják. 

– A visszatérés lehetõsége
egy mankót jelenthet a gyer-
meknek?

– Amennyiben bekerül az aka-
démiára a gyermek, 18 éves koráig
visszaversenyez a nevelõklubjá-
nak. Esetünkben a ZBSE-nek. A vi-

déki fiatalnak akár 14 évesen, vagy
késõbb csatlakozik, be kell illesz-
kednie. Alkalmazkodni a napi két
edzéshez, mellette tanulni, ami
nem egyszerû feladat. 

– Az akadémiára bekerülõ
gyerek szüleinek kell fizetni a
képzés során?

– Nem kell fizetni, az akadémi-
át mûködtetõ alapítvány fizet. A
gyerekeket kisbuszokkal viszik az
iskolákba, gimnáziumokba, szak-
képzõkbe és így tovább. A verse-
nyeztetésük is ingyenes belföldön,
külföldön egyaránt.

– Tapasztalt szakemberként

jónak tartja a birkózásban is be-
vezetett akadémiai rendszert?

– A birkózásban már régebb
óta mûködik az akadémiai rend-
szer, ha nem is ennyire szervezett
formában. Innen kerültek ki többek
között a Lõrincz testvérek, és még
lehetne folytatni felsorolást. Volt
egy felfutás a rendszerben. Két-
ségtelen, ennyire szervezett for-
mában még nem mûködött. Van
olyan ország, mint például a né-
metek, ahol nem jött be. Nyilván a
Kozma Akadémiának idõt kell
hagyni, hogy bizonyítson, jó-e a
rendszer vagy sem.

Hazánkban több sportágban
bevezették az akadémiai utánpót-
lás-nevelést. A sikerességét nézve
a kép vegyes. Idõvel megkapjuk a
választ, hogy a birkózók jó útra
léptek vagy sem.
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– Pontosan egy évvel ezelõtt
indítottuk a felkészülést az idei
versenyszezonra – kezdte érté-
kelését Szakály István klubel-
nök. – Az utánpótlás korosztá-
lyokban megvoltak az esélyese-
ink, hogy elvigyék a Zalaszám
Zalaegerszegi Atlétikai Club jó
hírét a világversenyekre. Sõt,
Szûcs Valdó megígérte, hogy a
fedett pályás vb-n, az olimpián
és a felnõtt Európa-bajnokságon

döntõbe kerül. A 2019-es sikeres
évad után erre megvolt az esélye
is. Csak egyetlen nagy probléma
adódott, hogy a sportágban ir-
reálisan magas anyagi igényét
bármilyen összefogással sem le-
hetett kielégíteni.

– Ami problémát okozott a
klubnál?

– A több mint negyed évszáza-
da remekül együtt dolgozó elnök-
ségünket, külsõ nyomásra, meg-
osztotta ez az irreális igény. A
sportoló az USA-ban él, az edzõje
Indiába költözött. Ilyen élethelyzet-
ben egyetlen zalaegerszegi vállal-
kozás sem adott elõre pénzt. Más-
részt viszont egy saját nevelésû
atléta jól mutatott volna a város
közéletében. A megoldhatatlan el-
várás és megosztottság miatt az
elnökség átalakult. Hiába történt
meg azonban az elnökség össze-
keverése, nem lett olyan ember
Zalaegerszegen, akinek a lobbi-
erejével összejött volna ez a hatal-
mas összeg. A sportoló így is
megkapta a felkészülés és ver-
senyzés reális költségeit.

– Az év elején a versenyidény
szépen indult...

– A koronavírus megjelenése
elõtt sikeresen lezártuk a fedett
pályás idényt. Nyertünk négy ma-
gyar bajnoki címet, 9 érmet és
számtalan döntõben szerepeltünk.
Ezeket a remek eredményeket ki-
zárólag zalaegerszegi szponzorok
támogatásával értük el. A január-
ban újjáválasztott elnökség és
szakmai gárda irányításával. Ek-
kor még minden úgy alakult szak-
mailag és szervezetileg, ahogy el-
képzeltük.

– A járvány miatt elmaradtak
a világversenyek...

– Sajnos igen, többek között az
olimpia, és hosszan lehetne sorol-
ni. Õsszel folytatódott a korábban
elmaradt hazai bajnoki verseny-
szezon. A karantén idejére módo-
sítottam az edzõk szerzõdését.
Régi motoros, megszállott kollé-
gáim ügyesen megoldották a ka-
rantén idejére bezárt sporttelepen
kívül gyermekeink felkészítését.
Le a kalappal elõttük! Talán az lett
az év sikere, hogy nem vesztek el
neveltjeink. Az országos bajnok-
ságokon ismét bizonyítottak a
Zalaszám atlétái. Muszil Ágnes
korosztályában 800 méteren le-
gyõzhetetlen volt, a junioroknál is

szerzett két aranyérmet. Egy kor-
osztály kivételével nyertünk baj-
noki aranyakat és érmeket. Már
utaltam rá, változott a klub vezeté-
se. Az új ügyvezetõ igazgató Bel-
la Attila feladata lett a mûködési
költségek elõteremtése. Borzasz-
tóan nehéz feladat vár rá. Bízom
benne, sokat várok tõle. A vírus-
helyzet azt eredményezte, hogy
az önkormányzat azonnal megfe-
lezte a támogatást, a cégeknek
sokkal fontosabb feladatai, nehéz-
ségei lettek, mint az atlétika támo-
gatása. 

– Az idény végére tovább
romlott a helyzet...

– A jövõ esztendõt tervezni me-
részség lenne. Minden  esetre
változatlan sportolói és edzõi csa-
pattal elkezdjük a felkészülést.
Olyan remek, megbízható támo-
gatói háttérrel, mint a Zalaszám
Kft. biztos alapunk van. Bizako-
dunk, hogy az önkormányzati tá-
mogatás mértéke is visszatér. Lo-
kálpatrióta egerszegi támogatóink
sem lesznek hûtlenek hozzánk.
Mint ahogy a MASZ-tól is meg-
kapjuk a Sport XXI. csoportjaink-
hoz a segítséget.

– Mi lesz a jövõben Szûcs
Valdóval?

– Valdó támogatása sportme-
nedzseri feladat. Bízom benne,
hogy teljesítményével csatlakozni
tud egy kiválasztott bajnoki kör-
höz, s megkap minden lehetõsé-
get az olimpiára történõ felkészü-
léshez. Az õ feladata már nem
csak az országos bajnoki címek
elnyerése, hanem az olimpiai dön-
tõ, amit tavaly meg is ígért.

A TERVEK ÉS A VALÓSÁG
A JÁRVÁNY SOK MINDENT FELÜLÍRT A ZALASZÁM ZAC-NÁL

AKADÉMIAI RENDSZER BIRKÓZÁSBAN IS
A GYEREKEKEN SOK MÚLIK

EREDMÉNYESEN
SZEREPELTEK

A ZBSE SPORTOLÓI
Tatabányán rendezték

meg a birkózók Dunántúl-
bajnokságát. A diák I. kor-
csoportban (2007–2008) kö-
töttfogásban, valamint a
diák II. korcsoportban
(2009–2010) szabadfogásban
mérkõztek az érmekért, he-
lyezésekért. Az idei évben a
két korosztályban nem ren-
deznek országos bajnoksá-
got. A versenyen a Zalaeger-
szegi Birkózó SE tíz ver-
senyzõje lépett szõnyegre. 

Eredmények. Diák I. (kötöttfo-
gás). 46 kg: 5. Kert Attila, 54 kg: 1.
Henczi Benjámin. 58 kg: 1. Varga
Zalán, …3. Henczi Marcell.

Diák II. (szabadfogás). 35
kg: 3. Koltai László, 5. Molnár
Alex. 42 kg: 2. Varga Nimród,
3. Prok Milán. 50 kg: 2. Bartáky
Bendegúz.

Felkészítõ edzõk: Berzicza
Ferenc, Gerencsér Zoltán, Ge-
rencsér Roland.

*
A serdülõk országos birkózó-

bajnokságát Miskolcon rendez-
ték meg. Az elsõ napon kötöttfo-
gásban, a másodikon szabadfo-
gásban mérték össze tudásukat
a sportolók. A 57 kilósok mezõ-
nyében Gyamati Balázs (ZBSE)
kötöttfogásban a  negyedik he-
lyen zárt. A szabadfogásúak
mezõnyében pedig az ötödik
helyet szerezte meg. 

Zord idõjárási körülmények között került megrendezésre  a
Sport XXI. korosztály második idei régiós pályaversenye. A ver-
seny szervezõi a Zalaszám ZAC szakemberei alkalmazkodtak az
idõjárási körülményekhez, és a versenyszámok némi átalakításá-
val sikerült remek versenyt szervezni. A Zalaszám-ZAC 4 U–11 és
egy U–13 csapatot indított.

SUPAIRMANEK
A VÁROSI SPORTCENTRUMBAN

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Budafoki MTE

1-3 (1-2)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

III. Ker. TVE–ZTE FC II.
4-0 (2-0)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

BVSC Zugló–Egerszegi KK
30-25 (14-13)

NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Budapest.

MÁV Elõre–ZTE RK
0:3 ( –21, –25, –21)

NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Székesfehérvár.

Nemrég Zalaegerszegen mutatta be a Kozma István Birkózó
Akadémia elképzeléseit Bacsa Péter, a szövetség alelnöke és dr.
Hegedüs Csaba, az akadémia nagykövete, szakmai fõtanácsadó-
ja. Két éve jött létre az akadémia Csepelen, ahol rövidesen elkez-
dõdik a 120 férõhelyes kollégium építése. Ezzel válik teljessé a
komplexum. Évente 30 gyereket szeretnének beiskolázni. Mit je-
lenthet az akadémia az egerszegi fiataloknak? – errõl Gerencsér
Zoltánt, a ZBSE edzõjét kérdeztük. 

A huszonnyolc éves Zalaszám ZAC a korábbi öt olimpián való
szereplés után újra annyira megerõsödött, hogy 2020-ban ismét
képviselõt tud küldeni a világjátékokra. Az ötkarikás játékokat vi-
szont 2021-re halasztották.

KÉT SÚLYEMELÕARANY A MASTERS OB-N
Budapesten, a BKV Elõre csarnoká-

ban rendezték meg a szabadidõs mas-
ters súlyemelõ-bajnokságot. A ZTE SK
két versenyzõje indult az ob-n, mind-
ketten aranyérmet szereztek.

Az M 45 korcsoport, 45–50 évesek
mezõnyében Papp Péter, a férfiaknál 61
kilóban 172 (81+91) kg lett aranyérmes.
A nõknél Danicser Anita, az F 40 kategó-
riában, a 40–45 éveseknél, a 87 kilósok
mezõnyében 103 (45+58) kg szerzett
bajnoki címet. 
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2020. OKTÓBER 27.

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2020. 10. 28., 29. (Városrészenként eltérõen)

2020. 11. 25., 26. Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 10. 30., 11. 27. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Üveg: 2020. 11. 06.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

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

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

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


