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BESZÉLGETÉS BALI ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTERREL A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁRÓL

 2024-ig Zalaegerszeg 869 útjából 71 újulhat meg a Kovács
Károly városépítõ programban.
A jelentõs számú rekonstrukció
a 15 évre szóló útfejlesztési
program elsõ ütemeként valósulhat meg, mégpedig a közmûvekkel együtt. Az utak, járdák minõségében ugyanis tartós és hosszú távú eredményt
csakis a föld alatti és a földfelszíni munkák összehangolásával lehet elérni, bocsátja elõre
Bali Zoltán alpolgármester.

– A. L. –

– Antal Lívia –
– 2014-ben három nagy irány
mentén kezdtük meg a városi közmû-, út- és mélyépítési munkák
elõkészítését és megvalósítását.
Elsõként az arányos városfejlesztést említeném meg. Ne csak a
belváros szépüljön, háruljon figyelem a peremkerületekre is, hogy
az ott élõk is érezhessék a város
jobbító szándékát. Második nagyon fontos törekvésnek fogalmaztuk meg azt, ha felújítunk egy
utat, utcát vagy teret, akkor ne
csak a felszínét tegyük rendbe.
Kezdjük a föld alatti közmûvek rekonstrukciójával, amit az útburkolat helyreállítása, aszfaltozása követhet. Nincs annál ugyanis roszszabb, ha egy frissen aszfaltozott
utat felvág a szolgáltató közmûcsere miatt. Harmadik irányként
határoztuk meg, hogy útjaink, járdáink alkalmasak legyenek alternatív közlekedésre, vagyis kerékpárutak létesüljenek. Az elmúlt öt
évben már erre törekedtünk, és
ezen célkitûzések megvalósítása
szabja meg az elõttünk álló éveket.
– Milyen lépéseket tettek ennek érdekében?
– Zalaegerszegen összesen
869 út és járda található, ami jól
érzékelteti az elvégezendõ feladat
nagyságát. Annak érdekében,

NYOMELEMEKKEL

 A hideg, ködös idõ kedvez a megfázásnak, a vele járó légúti
megbetegedéseknek, ezért nem elég, ha jól felöltözünk, belülrõl
is támogatni kell szervezetünket. A téli idõszakban is sokféle táplálékból juthatunk vitaminokhoz, pótlásukról ugyanakkor gondoskodnunk kell, hogy növeljük a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket.

Fotó: Antal Lívia

Felvételünk tavaly szeptemberben készült az Andráshidáig vezetõ kerékpárút átadásán.

hogy tisztán lássunk, a mûszaki
osztály munkatársaival és külsõ
mûszaki szakértõkkel ötös skálán
pontoztuk az útpálya minõségét,
és külön osztályoztuk a szegély
minõségét, a növényzet állapotát,
a forgalomtechnikát és a vízelvezetést. Ezáltal egy fontossági sorrendet is felállítottunk, hol kell
elõbb és hol utóbb beavatkoznunk. A vízi közmûvek felújítása
tekintetében a törvény 15 éves
gördülõ fejlesztési tervet ír elõ,
amit összhangba kívánunk hozni a
15 évre szóló út- és járdafejlesztési tervvel. Az utóbbit novemberben
fogadja el az ismét kihirdetett
rendkívüli jogrend értelmében
Balaicz Zoltán polgármester.
– Az elmúlt évekbeli fejlesztések már a „közmû, út együtt”
szemléletet tükrözik. Említene
néhányat?

– A tavaly átadott Arany János
utca jól példázza törekvéseinket,
ahol az összes föld alatti közmû
(gáz, ivóvíz, csapadékcsatorna,
szennyvízcsatorna, optikai kábel)
rekonstrukciója után tettük rendbe
az úttestet. Meg is látszik a minõségén. A Perlaki utca északi szakaszának felújítását szintén önerõs beruházásban végeztük el a
gáz- és ivóvízhálózat, valamint a
csapadékcsatorna rendbetételével. A 2020-as költségvetésünkben a hibaelhárításokkal együtt
mintegy 250 millió forintot terveztünk be a szennyvízhálózat felújítására, az ivóvízhálózatra pedig
közel 140 milliót. Az uniós projektek ezen felül vannak, mint például
a keleti vízbázis rekonstrukciója.
– Milyen források állnak rendelkezésre az út- és járdafejlesztési terv megvalósítására?

– A Kovács Károly városépítõ
program biztosít erre lehetõséget,
melyre összesen 12,7 milliárd forintot kapunk a kormánytól. Ebbõl
év végéig 1,25 milliárd forintot
utalnak az elõkészítésre. A kormányzati támogatással a két, a vízi közmû és az útfejlesztési program keretében a 869 útból 2024-ig
71 út, utca felújítása valósulhat
meg a közmûvekkel együtt. Nagyon jelentõs ez az állami támogatás, hiszen önerõbõl csak 300 millió forintot tudnánk fordítani egy
évben az utak rekonstrukciójára.
Összehasonlításképp az Arany
János utcára 240 millió forintot költöttünk. Az állami forrás fontosságát azzal is hangsúlyoznám, hogy
az Európai Unió nem támogat útés járdafejlesztéseket, csak kerékpárutak építését.
(Folytatás a 3. oldalon.)

– A téli idõszakban a szervezet
kevesebb természetes vitaminforráshoz jut, de ezek a hónapok
sem szûkölködnek zöldségekben
és gyümölcsökben. A káposztafélék, a gyökérzöldségek: a retek, a
cékla, a sárgarépa rendkívül gazdag vitaminokban és ásványi
anyagokban. Gyümölcsök közül
pedig az alma, a citrom, a narancs, a grapefruit, illetve mértékkel a különbözõ olajos magvak is
– mondja érdeklõdésünkre Monori
Krisztina dietetikus. – Noha sokféle vitamint és ásványi anyagot vihetünk be ezekbõl a terményekbõl
télen, a hideg évszakban szükséges lehet a pótlásuk, mert nem bizonyulnak elegendõnek.
– Ez különösen a D-vitaminra
igaz.
– Az egészséges csontozat
fenntartását, a hormonrendszert
(külön kiemelve a pajzsmirigy épségét) szabályozó vitaminunkat, a
D-vitamint elsõsorban a napfénybõl nyerjük. Októbertõl márciusig a
napfény azonban nem éri olyan
szögben a bõrünket, hogy az elegendõ lenne a D-vitamin termelõdéséhez. Ezért szükséges külön
pótlása. A téli hónapokban azért is
érdemes szedni, mert nemcsak vitamin, hanem egy hormonhatású
anyag, ami az immunrendszer épségében nagyon fontos szerepet
tölt be. A D-vitamint úgy érdemes
pótolni, ha megtámogatjuk magnéziummal és K-vitaminnal, elõsegítve a lehetõ legjobb hasznosulását. A magnézium nagyon fontos
ásványi anyag, rendkívül sok élettani folyamatban vesz részt, ezért
egész évben javaslom szedését.
– A C-vitamin valóban a téli
vitaminpótlás slágere?

– A C-vitamin a legszélesebb
körben fogyasztott vitamin. Köztudomású, hogy többek között segíti
a szervezetet felkészülni a különbözõ vírusos vagy bakteriális megbetegedés elleni küzdelemre, ami
különösen fontos most az influenza és az egyéb megfázásos megbetegedések elõtörése idején. De
ne csak C-vitamint szedjünk, ne
feledkezzünk meg a cink és a szelén egészségvédõ hatásairól sem.
– Melyek ezek?
– A cink segíti a szervezetet a
szabad gyökök és azok káros hatásainak leküzdésében. Olyan
antioxidáns, amely hozzájárul a
hormonális egyensúly fenntartásához, támogatja az immunrendszert. A cinkhiány a téli szezonban
gyakrabban okozhat betegségeket
és fáradtságot. A szelén nélkülözhetetlen ásványi anyag, amely
több enzim fontos alkotóeleme.
Részt vesz a test védelmében a
károsodásokkal szemben, hiszen
antioxidánsként is funkcionál. Különösen fontos az immunrendszer
erõsítésében. A szelén számos
komoly betegség megelõzésében
és kezelésében segíthet.
– Nyáron fizikailag is érezzük, ha testünk szomjazik.
– A hideg idõben valóban kevésbé érezzük az intõ jeleket, de
ugyanúgy szükségünk van szervezetünk hidratálására. Nemcsak
testünk, de bõrünk is könnyebben kiszárad, így télen is gondoskodnunk kell a megfelelõ mennyiségû folyadékbevitelrõl. Nagyon
fontos hangsúlyozni, hogy ez
semmiképp sem édes, rostos
vagy szénsavas üdítõitalok, energiaitalok formájában történjen! A
vitaminok és nyomelemek fogyasztásánál is kulcsszó a menynyiség.

DÖNTÉSEK EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN www.zalamedia.hu
RENDKÍVÜLI ÜLÉST TARTOTT A JÁRVÁNYVÉDELMI BIZOTTSÁG

 Az eddig bejelentett országos döntéseket, azok zalaegerszegi
vonatkozásait, és egyéb lépések lehetõségeit tekintette át rendkívüli ülésén a Városházán a helyi járványvédelmi bizottság – számolt be Facebook-oldalán Balaicz Zoltán polgármester.
Az ülésen az alábbi, Zalaegerszegre vonatkozó döntések születtek:
– Közterületi maszkhasználat:
a buszmegállókban, a buszvárókban és az autóbusz-állomáson, a
vasútállomáson, a piacokon és vásárokon, a bevásárlóközpontok
parkolóiban, a nevelési, oktatási
intézmények közterületre nyíló bejáratától számított 20 méteren belül történõ várakozás esetén a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi
maszkot, illetve textil vagy más
anyagból készült maszkot olyan
módon viselni, hogy az az orrot és
a szájat folyamatosan elfedje.
– Kutyatartókkal kapcsolatos
döntés: A lakóhelyük 500 méteres
körzetében az esti kijárási tilalom
életbe lépése után is kivihetik sé-

tálni állataikat a kutyatartók. A kutyafuttatókat nem zárják le, de kérik az ebtartókat, hogy a kutyafuttatók területén viseljék a maszkot!
– Sportlétesítményekkel kapcsolatos döntés: a sportlétesítmények csak és kizárólag a versenyszerûen sportolók részére látogathatók – egyéni, illetve amatõr
használatra nem vehetõk igénybe.
– Az Egerszegi Advent címû
rendezvénnyel kapcsolatos döntés: az adventi vásár a központi
rendeletnek megfelelõen elmarad.
Természetesen a hangulat érdekében karácsonyi dekorációval és
fényekkel feldíszítik a várost, városi és városrészi karácsonyfák is
lesznek, talán az élõ betlehem is
kitelepülhet néhány napra az ünnepek elõtt, de pavilonok és programok nem lesznek.
– Tömegközlekedés ingyenes-

sége az egészségügyi dolgozóknak: november 11-tõl az egészségügyi dolgozók, valamint az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevõ hallgatók díjmentesen vehetik igénybe a helyi és a
helyközi személyszállítást. Igazolás módja: Az egészségügyi dolgozó az egészségügyi intézmény

által kiállított igazolást és a személyazonosság igazolására alkalmas okmányt, az orvos-, egészségtudományi képzésben részt
vevõ hallgató pedig az intézmény
által kiállított igazolást és a hallgatói jogviszonyát igazoló igazolványt köteles felmutatni.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ KÉPZÉSEI:
UTOLSÓ LEHETÕSÉG HOGY OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉST SZEREZZEN!
· 2020.11.23. 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ
(Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagépkezelõ);
Útépítõ és karbantartó szakmairány E-000883/2014-A001-A004);
vizsga: 2020.12.15., jelentkezési határidõ: 2020.11.30.;
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
• „A, B, C, D1, D, CE, BE” e-learning elméleti képzéssel!
TAXI vezetõ, Személygépkocsis-személyszállító;

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

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769
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Közélet

TÉLI ÜZEMMÓDRA ÁLLT ÁT A KÖZÚT ELHUNYT LUKÁCSFFY DÉNES
A TARTÓS FAGYOK ELÕTT GUMICSERE

 Az országos, mintegy 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, fõés mellékút üzemeltetéséért felelõs Magyar Közút Nonprofit Zrt.
idén is november 10-tõl kezdõdõen az enyhe õszi idõ ellenére, a
jogszabályi elõírások szerint az ország teljes területén téli üzemmódra, ezzel együtt 0–24 órás szolgálatra váltott.

lyek pótlása keretszerzõdésekkel
az egész téli idõszakban biztosított. Ezenkívül azokon a szakaszokon, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a
hófúvások elõfordulási lehetõséMinden év november 10. nap- közel 11 ezer tonna érdesítõ ge, ott hófogó rácsokat és hálójától téli üzemmódra vált a Ma- anyag áll a szakemberek rendel- kat helyeznek ki, ez összesen
gyar Közút Nonprofit Zrt., ez az kezésére kezdõkészleten, me- 494 kilométernyi útszakaszt érint.
idei évben sincs másként. Így országosan 19 megyei igazgatóságán, 94 mérnökségén és a központi irányításban is 0–24 órás
szolgálatra állnak át a szakemberek. A következõ hónapokban
mintegy 4000-en dolgoznak váltott, 12 órás mûszakokban a
szükséges téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.
A társaság a 2020–2021-es
téli szezonban az országos közúthálózaton összesen több mint
1100 munkagépet (nehézgépjármûvek, rakodógépek, hómarók)
mozgósíthat. A közútkezelõ mind
a 94 mérnökségén feltöltötte a
sótárolókat, így országosan öszszesen mintegy 174 ezer tonna
útszóró só, több mint 2600 tonna
kálcium-klorid-granulátum, 2,3
millió liter kálcium-klorid-oldat és

Emellett összesen több mint 416
kilométeren hófogó erdõsávok is
találhatóak az országos közúthálózat mentén.
Zala megyében a kezelt útszakasz hossza 1845 kilométer. A téli sózásban alkalmazható nehézgépjármûvek száma: 54, és 9 hómaró áll még rendelkezésre.
A szakemberek arra kérik az
autósokat, hogy nyári gumijukat
még a tartós fagyok elõtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas,
megfelelõ minõségû és állapotú
abroncsokra. Az õszi és téli hónapokban is érdemes a közlekedõknek még utazás elõtt tájékozódniuk az aktuális forgalmi helyzetekrõl, ezt megtehetik a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. megyei diszpécserközpontjai mellett a társaság útinformációs szolgálatánál is
a 06-1/366-2400-as telefonszámon. A www.utinform.hu oldalon
pedig számos hasznos közlekedési információhoz juthatnak a
közlekedõk, a téli üzem alatt néhány óránként országos összesítést is publikálnak a szakemberek
az aktuális útviszonyokról, forgalmi helyzetrõl a weboldalon.

 Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy türelemmel viselt, súlyos betegség következtében
november 10-én délután a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban 79. életévében elhunyt Lukácsffy Dénes újságíró, szerkesztõ, a Zala-Lap Kiadói Kft. ügyvezetõje, társtulajdonosa, a ZalaEgerszeG
városi hetilap és a Zalai Napló
felelõs kiadója.

Az 1942-ben Munkácson
született, a mûszaki egyetem
gépészmérnöki szakán végzett
szakember Zalaegerszegre kerülve dolgozott az Alugép vállalatnál, majd a ZÁÉV-nál. Újságírói pályáját 1986-ban a Zalai
Hírlap gazdasági rovatánál
kezdte, majd 1991-ben csatlakozott a városi lapot kiadó társasághoz. Több évtizeden keresztül vett részt a város közéletében, a ZalaEgerszeG hetilap szerkesztõségi munkájában, majd a megyében elsõk
között létrejött online újság, a
ZalaMédia
fejlesztésében,

szerkesztésében, lapunk internetes archívumának kialakításában.
Kiemelkedõ sportszeretetére
jellemzõ, hogy létrehozta és tulajdonosa lett a ZalaSport internetes portálnak, mely híreivel,
sportközvetítéseivel országos
ismertségre tett szert.
Lukácsffy Dénes temetése
2020. november 24-én 12.30
perckor lesz a kertvárosi templomban.

MINÕSÍTETT KÖNYVTÁR
„KÖNYVTÁR A KÜSZÖBÖN” SZOLGÁLTATÁSRA

VÁLLALKOZÓI FELAJÁNLÁS
A FERTÕTLENÍTÉSHEZ KAPTAK SEGÍTSÉGET
 Vállalkozói felajánlásokból
ózongenerátorokat és légtisztító berendezéseket kapott a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, valamint a teskándi
Csukás István Általános Iskola.

lános iskolákat, mert a szülõk
nagy részének már elfogyott a
szabadsága tavasszal, illetve nyáron, a járvány elsõ hullámában.
A zalaegerszegi Zrínyi-gimnáziumban tartott átadáson jelen volt
Schneider János igazgató és
Vadvári Tibor alpolgármester is.
(képünkön) A teskándi iskolában
Mándli Péter igazgató vette át a
helyiségek fertõtlenítését szolgáló
berendezéseket.

Az eszközök átadásán részt
vett Vigh László országgyûlési
képviselõ. Elmondta, a Zrínyi-gimnázium speciális helyzetben van,
hiszen nem állt át teljesen a digitális tanrendre, mivel nyolc évfolyamos képzés folyik az intézményben. A felsõ tagozatos osztályokban normál tanmenet szerint folyik
az oktatás, ezért kiemelten fontos
a megfelelõ körülmények biztosítása a tanulók és a tanárok bizton- Csukás István Általános Iskolában viselõ hangsúlyozta, a kormány
sága érdekében. A kétszáz gyer- ez a szempont vezette a felajánló azért nem zárta be egyelõre a bölmek oktatását biztosító teskándi vállalkozót. Az országgyûlési kép- csõdéket, az óvodákat és az álta-

DÖNTÉSEK EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN
RENDKÍVÜLI ÜLÉST TARTOTT A JÁRVÁNYVÉDELMI BIZOTTSÁG

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kedvezményezettektõl a felsorolt dokumentumokon túl más
igazolás nem kérhetõ. Az utazási
kedvezmény a vasúti személyszállításban a 2. kocsiosztályra érvényes. Az utazási kedvezmény a
helyjegyre, valamint a pótjegyre is
vonatkozik. A kedvezményezettek
ezáltal teljes díjmentességet élveznek: nem csupán a menetjegyváltási, hanem a helyjegy-, valamint a pótjegy- (ide értve a helyközi autóbusz-közlekedésben alkalmazott kiegészítõ jegy-, valamint a
vasúti közlekedésben rendszeresített gyorsvonati pótjegy-) váltási
kötelezettség alól is mentesülnek.
– A városban újra ingyenessé
vált a parkolás.
– Újraindul a 70 év feletti zalaegerszegi polgárokat támogató
„Segít a város” program, ennek
részletei hamarosan megismerhe-

tõk lesznek, mûködése ugyanaz a
metódus lesz, mint az elsõ hullám
idõszakában.
– A különleges jogrend 3 hónapos idõszakában polgármesteri
hatáskörben születnek döntések,
a közgyûlés és annak bizottságai
nem üléseznek. Ugyanakkor az elsõ hullámban is alkalmazott, jól
bevált, korrekt eljárásmódnak
megfelelõen most is minden döntést egyeztetni fog elõzetesen
Balaicz Zoltán polgármester a kormánypárti és ellenzéki képviselõkkel, és csak a konzultáció után
születnek polgármesteri határozatok. Zalaegerszegen a következõ
két képviselõ-testületi ülés november 19-én és december 17-én lett
volna, az ezekre tervezett napirendek határozatai már az ismertetett
módon, egyeztetés után, polgármesteri hatáskörben lesznek kihirdetve.

– December 18-án tartották volna a közgyûlés hagyományos évzáró ünnepségét, ahol átadták volna a Zalaegerszegért díjakat, ez
elmarad.
– Arról már korábban döntöttek,
hogy elmarad az idei Egerszegi

 A járványügyi szigorítások miatt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár ismét átállt a „Könyvtár a küszöbön” szolgáltatásra. Kölcsönzésre a könyvtár fõbejáratánál van lehetõség, ahol
könyvvisszavételi pont mûködik.
A kölcsönözni kívánt dokumentumokat online, telefonon és
e-mail-ben lehet lefoglalni, megrendelni, melyet aztán egy elõre
egyeztetett idõpontban vehetnek
át az olvasók. A kölcsönzés részleteirõl, az aktuális hírekrõl és
könyvajánlókról a könyvtár honlapján és a Deák-blogon lehet tájékozódni.
Az intézmény vezetése a napokban egy sikerrõl is beszámolt:
a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár elnyerte a 2020-as Mi-

nõsített Könyvtár címet. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma azokat a könyvtárakat részesíti elismerésben, melyek évek óta magas színvonalú munkát végeznek
a könyvtárhasználók érdekében.
A címre azok a nyilvános könyvtárak nyújthatnak be pályázatot,
amelyek bevezették és több éve
sikeresen alkalmazzák a minõségmenedzsment eszközrendszerét.
A nyertes intézmények a címet
5 évig birtokolhatják.

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN! Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.
Ár: 16,6 M Ft. Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon.

Kapocs rendezvény, a Senior Akadémia programjai, a ZTE 100 éves
történetét bemutató emlékkonferencia, a városi szilveszter, az újévi köszöntõ és tûzijáték (ez utóbbi végleg elmarad, helyére 2022tõl a klímavédelmi szempontokra,
valamint a kisbabás családokra és
a kutyatartókra tekintettel fényjáték és lézershow lép), valamint az
újévi fogadás is.
– Az önkormányzati vendégház
bérbeadásának lehetõségét felfüggesztették.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft.  Felelõs kiadó és szerkesztõ: Vadas Zsuzsa, telefon:
(92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra  Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.  Pf.: 199  Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353  PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734  Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest  Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ
 E-mail: info@zalamedia.hu  ISSN 1216-9463  A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

HOGYAN KÉSZÜL A ROPOGÓS LIBASÜLT?
NEM CSAK MÁRTON-NAPRA AJÁNLJÁK
 Aki Márton-napon nem eszik libát, egész évben éhezik – egyike
a Szent Mártonhoz fûzõdõ népszokásoknak és hiedelmeknek. A
jó libasült titka pedig nem más, mint a pácolás, a lassú sütés és
csak a végén a pirítás. Köretként hagyományosan párolt lilakáposzta dukál hozzá.
– A. L. –

dégeinknek, mégpedig hagyományosan, ahogy szüleink, nagyszüleink tették – vette át a szót Takács
Anikó fõszakács. – Mint minden
húsételt, a libacombokat sem árt a
sütés elõtt néhány óráig pácolni,
hogy igazán omlós legyen. Libazsírral érdemes bekenni, hogy a
hús megõrizze nedvességtartalmát. De megtûzdelhetjük szalonnával is. Az íze kedvéért gazda-

az asztalról, amellyel az õszi munkák végét ünnepelték. Szívesen
A Márton-napi hagyományok fogyasztották a régiek, mert úgy
megtartása korábban inkább a fal- tartották, aki nem iszik bort Márvakra volt jellemzõ, hiszen a falusi ton-napon, az egész évben szomközösségek évszázadokon keresztül õrizték a népszokásokat –
mondja érdeklõdésünkre Kerekesné Ildikó, az Erdõgyöngye Étterem
és Panzió üzletvezetõje. – Többek között azt, hogy november
11-én, Márton napján illik libát enni. Tehát ekkor mindig került libasült az asztalra a falvakban. A városokban nem, az éttermekben is
mintegy tíz éve terjedt el a hagyomány megünneplése egy ízletes libamenüvel. A libacomb van, ahol
igen, de nálunk nem szerepel
egész évben a kínálatban. A jóval
olcsóbb kacsacomb viszont igen.
A libacomb drágább, de tapasztalataink azt mutatják, hogy egy évben egyszer szívesen megengedik maguknak vendégeink. EgyébKerekesné Ildikó és Takács Anikó
iránt régen is inkább csak Márton
napján volt szokás libaféleségeket jazik. Aki pedig libasültet nem gon megrakhatjuk hagymával, rozenni. A negyvennapos adventi böj- eszik, egész évben éhezik.
maringgal, naranccsal, citrommal,
töt megelõzõ utolsó napon rend– Persze ma már nem csak almával, de még sárgarépával is.
szeresek voltak a vásárok és a bá- Márton-napon lehet libát fo- Külön nem sózunk, a sót a fûszelok. Különféle libaételekbõl nagy gyasztani. Hogyan készítik el az rekkel együtt a páclébe tesszük.
lakomát rendeztek, hogy a követ- étteremben, és mit tanácsolnak Mikor úgy látjuk, hogy a libacombkezõ esztendõben is bõségesen a háziasszonyoknak?
ok jól megszívták magukat, mindelegyen mit enni. Ekkor a libasült
– Libacombot és libamellet nestõl a tepsibe, majd a sütõbe temellõl az újbor sem hiányozhatott szoktunk Márton-napra sütni ven- hetjük. A libasütés titka a hosszú

egyéni vállalkozó

UTAK ÚJULNAK MEG, KERÉKPÁRUTAK ÉPÜLNEK
BESZÉLGETÉS BALI ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTERREL A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁRÓL

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Mely utakat érinti az elsõ
ütem?
– Az arányos városfejlesztést
és a beavatkozási osztályozást
szem elõtt tartva határoztuk meg
elsõ körben a felújítandó utcákat.
Példaként említem a Köztársaság
útját, a Bartók Béla, a Kisfaludy és
az Ady utcát. A külsõ városrészekben is megújul több gyûjtõút. Az
állami támogatás lehetõvé teszi
Besenyõ és a Sugár út közötti déli
átkötõút fejlesztését, valamint a
belsõ tehermentesítõ út folytatását
is a Jákum utca végétõl a Stadion
út és a Balatoni út keresztezõdéséig. Itt dupla körforgalmat építünk
ki, és egysávos körforgalmat a felújítás alatt álló munkacsarnok környezetében. A Tescónál lévõ körforgalom is kétsávos lesz, amelyen napi 32 ezer autó megy át. A
Kovács Károly városépítõ programban 240 új parkolót is megépítünk 2024 végére.

– Hogyan bõvül a kerékpárúthálózat az elkövetkezõkben?
– Jómagam a kerékpáros közlekedés híve vagyok, amelyre azt

belvárosból minden irányba vezessen kerékpárút a külsõ városrészekbe és azon túlra is. Ennek
érdekében európai uniós pályázatokkal élünk. Andráshida már elérhetõvé vált; a tavaly átadott 6,5 kilométeres szakasz kapcsolatot teremt a falumúzeummal és a
Gébárti-tó környékével is. A Rákóczi utcai kerékpárút ebbe csatlakozna, de eredménytelensége
miatt meg kell ismételni a közbeszerzési eljárást. Ellenben eredményesen zárult egy másik közbeszerzési eljárás. Így a jövõ évben jelentõs fejlesztésként valósulhat meg egy teljesen új kerékpárút építése a Zrínyi úttól az ADA
vállalatig. Az itt található cégek, illetve a déli városrész kerékpáros
megközelítése érdekében fontos
ez a beruházás. Ugyancsak eredBali Zoltán
ményes volt a Zalaszentivánig targondolom, a zalaegerszegiek is tó kerékpárút létesítésének köznyitottak. Alapvetõ célunk az, beszerzési eljárása. Az uniótól
hogy a Mindszenty tértõl illetve a azonban még pluszforrást várunk
a beruházásra. Ez szintén jelentõs fejlesztés, mert a kerékpárút
Kaszaházától a megépítendõ új
Zala-hídon át, Nekeresden és
Pózván keresztül egészen Zalaszentivánig halad majd. A
2021–2027-es uniós ciklusban a
csácsi, a teskándi és a botfai kerékpáros összeköttetéseket építenénk ki. Az Alsóerdõre kivezetõ
kerékpárút felújítását a Kovács
Károly városépítõ programban valósítjuk meg. Ha mindennel végzünk, Zalaegerszeg, mint a fenntartható közlekedés városa, valóban átjárható lesz kerékpárral –
zárta a beszélgetést Bali Zoltán
alpolgármester.

párolás, ezért lassú tûzön fél, háromnegyed óráig fóliával lefedve
sütöm 170 fokon. Közben zsírjával
meglocsolgatom, illetve megszurkálom, ellenõrizve a hús puhulását. A fólia levételét követõen még
úgy 20 percig sütöm, ezzel a végére hagyom a pirítást, aminek
szép ropogós bõrét köszönheti.
Igazán finom libasültet akkor kapunk, amit a háziasszonyoknak is
javasok, ha nem a pecsenyének
valóból, hanem jóval kövérebb hízott libából, vagy libacombból készítjük el.
Éttermünkben a klasszikus párolt lilakáposztával kínáljuk, amit
lehet gazdagítani aszalt szilvával,
naranccsal vagy gesztenyével. A
libasülthöz hagyományosan burgonya illik. Mi sült krumplit adunk
hozzá, de lehet tört krumpli, vagy
krumplipüré, ki, amit szeret. A libasült mellé száraz vörösbor paszszol. Mivel a libasült és az újbor fogyasztása a hagyomány szerint
összefonódik, villányi bogyólét kínálunk hozzá, amit frissessége és
gyümölcsös ízvilága miatt kifejezetten a Márton-napi finomságokhoz ajánljanak.
***
Az Erdõgyöngye Étteremben
vasárnapig tervezték a libanapokat, ami a járványhelyzet miatt
csak egy napra, november 10-re
szorítkozott. Ekkor készült az interjú is. Aznap sokan tértek be
egy jó libasültre. Talán az éttermi
hangulat megélése miatt is, hiszen a rendelkezéseknek megfelelõen a vendéglátóegységeket
november 11-tõl ismét be kellett
zárni.

MÉCSESEKET HELYEZTEK EL
MOTOROS SZEZONZÁRÁS ÉS KOSZORÚZÁS

 Közlekedési balesetben elhunyt társaikra emlékeztek a zalai
motorosok. Az emléküket szolgáló, 2008-ban állított kopjafát az
idén nyáron helyezték át a Zrínyi útról a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeum területére. Így a zalai motorosok mellett a múzeum dolgozói és a baleset-megelõzésben érintett rendõrök és polgárõrök
is résztvevõk voltak a megemlékezõ rendezvényen.
– b. k. –
A program a balesetmentes
közlekedést és a múzeumot egyaránt hivatott volna népszerûsíteni. A jelen helyzetben azonban
korlátozottak voltak a lehetõségek
az eredeti tervekhez képest. A

utolsó nagyobb közös gurulás, hiszen az egyre õsziesebb idõben
megváltoznak az út- és látási viszonyok, hideggé és ezzel veszélyessé válik a motorosok számára
az aszfalt. Bár, tette hozzá Horváth László rendõr alezredes, számukra is létezik téli gumi, nem jel-

rendezõ Zalai '76-os Motoros
Egyesület tagjai elmondták, a körülmények ellenére mégis méltó
módon tudtak megemlékezni a
balesetet szenvedett társaikról.
Köszönet ezért a résztvevõ motorosoknak és baráti köröknek, valamint a helyszínt és a felvonulást
biztosító polgáröröknek és a rendõrségnek.
A kopjafánál koszorúkat és mécseseket helyeztek el. Majd a motorosok mentek egy látványos kört
a városban. Lehet, ez volt az idei

lemzõ ezek tömeges használata.
Inkább garázsba kerülnek tavaszig a jármûvek
Péntek Károly, a MOGIM igazgatója elmondta, nem tud róla,
hogy egyéb múzeumban lenne
példa kopjafa-elhelyezésre. De
megjegyezte, a zalai motorosoké
jól illeszthetõ a MOGIM emlékhelyéhez, hiszen a közlekedés és az
olajipar kapcsolódik egymáshoz.
Egyben sajnálta, hogy szûkíteni
kellett az eredetileg tervezett programkínálatot.
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MIRÕL ÍRT A ZALAEGERSZEG 2000 ELSÕ FÉL ÉVÉBEN?
ALÁÍRTÁK
A SZERZÕDÉSEKET
Két, a város számára egyaránt
fontos beruházás kivitelezõivel írta
alá a megállapodást dr. Gyimesi
Endre polgármester és dr. Tóth
László jegyzõ.
A gébárti termálfürdõ elsõ – a
város által 200 millió forint, értékben finanszírozott – ütemének kivitelezési munkálataira kiírt pályázaton a ZÁÉV nyerte el a lehetõséget, és a megállapodásban foglaltak szerint 2000. április 25-ig befejezik az építkezést. A termálvizet
mintegy 300 méteres vezetéken
továbbítják az elsõ, 400 méteres
medencébe, amely többféle élményfürdõt kínál majd a fürdõzõknek. Ezen elsõ ütem részeként
megépülnek a fogadóépületek és
az öltözõk is, a következõ ütemben pedig már külsõ erõforrások
bevonásával folytatódik a beruházás.
A landorhegyi gondozóház bõvítésének 50 millió forint értékû
munkálatainak elvégzésére a
Mélyépítõ Budapest Kft. nyerte el
a megbízatást, melynek során 42
rászoruló, idõs ember talál otthonra a kétszemélyes, fürdõszobás
lakrészekben.

TÁRSASHÁZAK
A ZALAKERÁMIA
TELEPHELYÉN?

Inkovics Lászlótól, Zalaegerszeg
fõépítésztõl érdeklõdtünk.
– Zalaegerszeg 1998-as helyi
építési szabályzatában központi
vegyes terület felhasználási kategóriába sorolta a kerámia volt telephelyét, ami azt jelenti, hogy nagyon sokféle funkciójú épület elhelyezhetõ a területen – ismertette a
jogszabályi hátteret Inkovics
László. – Többféle építési szándék
is jelentkezett a befektetõk oldaláról az elmúlt idõszakban az érintett
terület felhasználását illetõen.
Szóba került például kereskedelmi
központ létesítése, a legtöbb megkeresés ez irányú volt. De kialakítható akár lakóövezet is ezen a helyen lakóépületekkel, igény szerint
kereskedelmi üzletekkel vegyítve.
– Említette, hogy több érdeklõdõ is akadt kereskedelmi központ létesítésére. Miért nem valósult meg ezek közül egy elképzelés sem?
– Véleményem szerint a meg
nem valósítás legfõbb oka az volt,
hogy a kiskereskedelmi hálózatoknak nagy, míg a közepeseknek kicsi volt a szóban forgó terület. A
Penny Markethez, Sparhoz, vagy
Billához hasonló multik mindössze
5 ezer négyzetméteres területigényûek, a kerámia volt területe pedig kétszer ekkora. A nagyoknak
pedig – mint a Cora, vagy a Metro
– tíz hektár feletti területre lett volna szükségük. Ily módon a rengeteg megkeresés ellenére sem lett
kereskedelmi egység a területen.
Ekkor érkezett az újabb fajta
igény, mely szerint lakóterületként
történjen meg a terület átépítése.
Tervek is születtek a megvalósítás
lehetõségeit mérlegelve…

évben több feladatot is meghatározott. Így a termál- és vízi turizmus
fejlesztése területén elrendeli a
gébárti termálprogrammal kapcsolatban a megfelelõ színvonalas kiajánlási anyagok elkészítését a potenciális befektetõk és célpiacok
számára. A közgyûlés elrendeli továbbá a gébárti strand felújítási lehetõségeinek vizsgálatát, valamint
a sátor- és lakókocsi-telepítés lehetõségeinek kivizsgálását és errõl
írásos szakmai anyag készítését.
Határozatban fogadták el továbbá az ökoturizmus és természetjáró turizmus fejlesztése érdekében ökopark és vadaspark megvalósítására vonatkozó szakmai
koncepció elkészítését. A kirándulóturizmus elõmozdítása érdekében is határoztak a képviselõk.

BEISKOLÁZÁSOK
Zalaegerszeg közgyûlése a
2000/2001-es tanévben 26 elsõ
osztály indítását finanszírozza a
11 általános iskolában. Ezenfelül
– szakértõi vélemények alapján –
az odahelyezett tanulólétszámnak megfelelõen legfeljebb 2 osz-

mai, ahol az egyik ünnepelt az
ezer esztendõs keresztény állam,
a másik pedig az önök városa,
Zalaegerszeg. Millenniumi emlékzászlót hoztam születésnapi
ajándékként… Erõt meríthetünk
a jövõre nézve, hogy az elmúlt
ezer esztendõ során öt olyan birodalom szállt meg bennünket,
amelynek ereje, mérete messze
meghaladta a megszállt Magyarországét, és ha körülnézünk nem
csak, hogy nincsenek itt, de az öt
birodalomból már egyik sem létezik.” A miniszterelnök azt mondta: Magyarország felett régen
nem volt olyan a kedvezõ csillagok állása, mint most, amibõl
persze nem következik az, hogy
ne lenne még nagyon sok tennivalónk. Nem a munka javán, csak
a nehezén vagyunk túl.
(2000 májusában Orbán Viktor
avatta fel Gébárton az idegenforgalmi fejlesztési program elsõ ütemeként a 400 négyzetméteres élményforrásokkal felszerelt, Pelényi Gyula által tervezett medencét.)

Évek óta üresen áll Zalaegerszeg belvárosában, a Mártírok útján a volt Kerámia és Cserépkályhagyár egykori telephelye. A terület hasznosításával kapcsolatban
– a környéken lakók nemtetszése
mellett – felmerült különbözõ keAZ
reskedelmi egységek létesítéséIDEGENFORGALOMRÓL
nek lehetõsége. A legutóbbi hírek
A felvétel 2017-ben készült...
Az egerszegi közgyûlés a már elszerint azonban lakóházak épülnek a közel 10 ezer négyzetméte- fogadott idegenforgalmi koncepció- tályt indíthat a Békeligeti Általáres területen. A részletekrõl jának megvalósításához a 2000-es nos Iskola és Speciális Szakiskola. A 26 elsõ osztály intézményenként: Ady (3), Dózsa (4), Petõfi (3) Landorhegyi (4), Pais (2),
József Attila (1), Liszt (2), Eötvös
(3), Apáczai (1) Öveges (2 Izsák
(1)

A lakópark 2020-ban

MEGÚJUL A FALUHÁZ ÉS KÖRNYEZETE

ÁTADTÁK
A MILLENNIUMI ZÁSZLÓT
A Dísz téren több ezren vártak
a miniszterelnökre, Orbán Viktorra, akit üdvözlõ taps fogadott, s
többször szakították meg útját az
autogramkérõk. Olyan ünnep a

MÚZEUM ONLINE: RÉGI FOTÓK, KÉPESLAPOK
ÚJ BLOG ÉS FACEBOOK-CSOPORT IS INDULT
 A járványhelyzet miatt, az új
kormányzati intézkedések értelmében szerdától országszerte
bezártak a közgyûjtemények. A
kulturális intézmények mostantól ismét csak az online térben
tudják megszólítani a közönséget.
A Göcseji Múzeum a Facebookon új csoportot indított „Zala
megye régi képeken, képeslapokon” címmel, ahol korabeli fotográfiákat, képeslapokat oszthat
meg bárki a csoport tagjaival. A
résztvevõk beszélgetései során
régi családi történetek elevenednek meg, kinyílnak otthon a családi fotóalbumok, gyerekkori emlékeket idéz fel egy-egy utcakép,
vagy régi eseményrõl készült fotó.
A múzeum tájékoztatása szerint,
november második felében neves
papírrestaurátor lesz a csoport
vendége, aki abban segít, hogy
otthon mivel érdemes kezelni és
hogyan érdemes tárolni a nagy
becsben tartott családi fotográfiá-

VASBOLDOGASSZONY ÖNKORMÁNYZATA ODAFIGYEL KÖZÉPÜLETEIRE

 Vasboldogasszonyban a
faluház felújításával
folytatódhat a munka, amely
korábban a tájház, az önkormányzati hivatal és a templom
megújítását tette lehetõvé a
helyhatóság illetve az egyházközség beruházásában. Az
önkormányzat nemcsak a faluház rekonstrukcióját tervezi,
hanem udvarának rendbetételét is. Az elõbbi biztosan
megvalósulhat, az utóbbira
még várják a pályázat
eredményét.

– liv –

kat. A közelmúltban pedig az érdeklõdõk azt is megtudhatták, hogyan lehet (utólagosan) digitálisan
a fekete-fehér fotográfiákat kiszínezni.
A Göcseji Múzeum weboldalán
egy új blog is indult, melyben minden héten újabb munkatársuk jelentkezik olvasmányos, ám szakmailag magalapozott írással. Ed-

dig Eke István régész-muzeológus, Kiss Nóra néprajzos-segédmuzeológus írását olvashatta a
közönség; utóbbi stílusosan a
Márton-napi
hagyományokról
szólt. A következõ idõszakban Megyeri Anna történész-fõmuzeológus és Havasi Bálint régész-muzeológus jelentkezik majd egy-egy
érdekességgel.

– A Magyar falu programon
Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás címen nyertünk 33 millió forintos támogatást a faluház
megújítására – mondja Németh
Zsolt, Vasboldogasszony polgármestere. – A rekonstrukció fõként
a tetõ cseréjére irányul. A bitumenes zsindely az eltelt évek alatt
eléggé elhasználódott, amit téglacserép vált fel. Mivel ez nehezebb
súlyú, a fa tartószerkezet is átgondolást igényel. Van ahol, meg kell
erõsíteni a szarufákat és van, ahol
újakat kell beépíteni, amit pontosan rögzít az elkészíttetett faanyagvédelmi szakvélemény. A
cserép piros színû lesz, követve a
települési arculati kézikönyvben
Fülöp Tibor fõépítész a közintézmények héjazatára vonatkozó
elõírását. A faluház nyílászáróit
már korábban kicseréltük. A
tetõcsere mellett az épület szigetelését, színezését és a külsõ bur-

Németh Zsolt polgármester a felújításra váró faluház elõtt.

kolatok cseréjét valósítjuk meg
ebben a projektben. A polgárõrséget és a falugondnokságot kiszolgáló szomszédos garázst is rendbe szeretnénk tenni a faluházzal
egyezõ stílusban. Reméljük, a jövõ nyárra kész leszünk mindkét
épület renoválásával.
– A faluház elõtti teret is rendezik?
– A Leader-programra adtunk
be pályázatot 10 millió forintos támogatás igényével. Ebbõl rendezvényteret létesítünk a faluház elé,
amit a kerítés elbontásával nyitottá teszünk. Ez a beruházás a jövõ
tavasszal valósulhat meg. Az Agrárminisztérium településfásítási
programja keretében elnyert 30 fa
elültetését is tavaszra tervezzük.
Orvosi eszközök beszerzésére is
nyertünk 3 millió forintot a Magyar
falu programból, melyek a járványhelyzet miatt egyelõre az
egervári rendelõben várják kicsomagolásukat.

– Milyen más pályázati eredményekkel büszkélkedhetnek?
– Önkormányzatunk mellett
népdalkörünk is sikeresen pályázott. Egymillió forintot kaptak fellépõ ruhák, cipõk, citerák, laptop és
projektor vásárlására. Polgárõrségünk két robogót szerzett be a
járõrmunkához közel egymillió forintos támogatásból. Polgárõreink
nemcsak a faluban látnak el feladatot, a ZTE-meccsek idején
részt vesznek a gyalogos forgalom irányításában.
Településünk egy kétszintes
hegyi pincével is gazdagodott,
amit korábbi tulajdonosa ajánlott
fel. A 7500 négyzetméteres területen álló pince elé egy fedett közösségi teret szeretnénk építeni.
A zártkerti programból várunk erre
támogatást, amelybõl õshonos
gyümölcsfákat telepíthetünk, és a
pincéhez vezetõ utat is felújíthatjuk. Itt a villanyvilágítás is kiépül a
szolgáltató jóvoltából.
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ISKOLÁN KÍVÜLI DIGITÁLIS ÓRÁK TAPASZTALATAI
AZ ONLINE TÉRBEN TÖBB A NETTÓ TANULÁSI IDÕ

 A járványügyi helyzet, és az újabb szigorító intézkedések miatt
az elõttünk álló idõszakban ismét felértékelõdik majd az online
alkalmazások, közösségi oldalak használata. Úgy tûnik, hogy az
oktatás egy része, a szórakozás, valamint rokonaikkal, ismerõseinkkel való kapcsolattartás túlnyomó többsége újra átkerül a
digitális térbe.
– pánczélPetra –
Persze az online világban sem
minden egyforma, hiszen különbség lehet például aközött, hogy milyen interakcióban vagyunk másokkal; látjuk-e egymást „face to
face”, vagy afféle befogadóként
csak egyszerû nézõi, vagy aktív
„fogyasztói” vagyunk egy-egy
online eseménynek. Legyen az tudományos elõadás, színház, mûvészekkel készült beszélgetés,
workshop, vagy éppen otthoni
edzés. Bármelyikrõl is legyen szó,
az elõadónak, óraadónak ezekre
az alkalmakra is készülni kell,
ugyanúgy, mint az offline világban.
Hogy miképp lehet kihozni a
maximumot a jelen helyzetbõl, arról az egyik belvárosi mozgásmûhely szakmai vezetõjével, és egy
digitális nyelvórákat adó oktatóval
beszélgettünk.
Bár a hatályos jogszabályok
szerint személyi edzést, rehabilitációt ugyan lehet tartani, ám a csoportos edzésekrõl – csakúgy, mint
tavasszal – le kellett mondaniuk a
fitnesztermeknek. A többség online
anyagokkal próbálja „mozgásban
tartani” és otthoni sportolásra buzdítani kuncsaftjait, amire a bezártság és az egyre hidegebb idõ miatt
mutatkozik is igény. Igen ám, de a
webhelyekrõl, videómegosztókról
letöltött otthoni edzésprogramok
esetében a tréner nem látja a csa-

gást. Tavasszal ezért õk inkább arra törekedtek, hogy a törzsvendégekkel osszanak meg tartalmakat,
hiszen az õ felkészültségüket,
edzettségi szintjüket ismerik. Ehhez mérten, a különféle óratípusokból már össze lehetett állítani
az edzésprogramot.
A kihívást inkább az jelentette,
hogy ideális környezetben, lehetõleg többféle háttér elõtt készüljenek el a felvételek, illetve hogy
megfelelõ felbontású és jó minõségû legyen a kép, valamint a
hang és a fények. Az egyes instrukciókat és mozdulatokat pontosan kell hallani, látni, értelmezni.

Ami a „visszacsatolást” illeti:
természetesen arra bõven van lehetõség, hogy aki elvégezte a gyakorlatokat, az reagáljon valamilyen
formában (kommentben, üzenetben) az online óra menetére, intenzitására, vagy épp a feltöltött vipatot mozgás közben, vagyis nincs
deó minõségére. Az edzõk számámód az esetleges hibák korrekcióra fontos visszajelzés, hogy mi tetjára. Ennek tudatában kell elkészíszett, mi okozott nehézséget, vagy
teni az anyagot. Veszprémi Bori
esetleg min kellene változtatni,
gyógytornász, jógaoktató érdeklõhogy még hatékonyabb legyen az
désünkre elmondta, hogy van leóra. Veszprémi Bori a jelenlegi
hetõség úgynevezett „live”, vagyis
helyzetben jó lehetõségnek tartja
élõ online edzésekre is, amikor látaz online edzéseket (ha azok tényják egymást a résztvevõk, ám a taleg szakavatott trénerektõl szárpasztalat az, hogy sokan nem szemaznak), hiszen az egészség
megõrzésében és a kondíció fenntartásában most rengeteget segíthetnek. Az elõttünk álló téli idõszakban ez különösen fontos.
Egészen más történet az a digitális óra, amikor a beszédnek, szövegértésnek, hallás utáni értésnek
van kiemelt szerepe. Ilyenkor nélkülözhetetlen a kétirányú, aktív
kommunikáció; vagyis hogy a felek
lássák és hallják egymást az online
térben. Beck Eszter évek óta készít fel gyerekeket és felnõtteket
angol érettségire, felvételire és
nyelvvizsgára. Mint meséli, a tavaszi „elsõ hullám” idején állt át a digitális nyelvórákra. Egyszerre csak
egy emberrel foglalkozik, szerinte
így a leghatékonyabb a módszer.
Tulajdonképpen ott folytatta az
óráit, ahol abbahagyta; csak most
lefotózza a feladatokat és beküldi a
chat-ablakba, begépeli a lefordíBeck Eszter
tandó mondatokat, nyelvi szabáretik, ha láthatóvá válik a lakókör- Nézze azt akár laptopról, vagy va- lyokat, és sokszor improvizál is.
nyezetük, otthonuk. Ráadásul az lamilyen okoseszközrõl a vendég. Úgy látja, hogy a figyelem fenntaredzõnek ez a verzió sem ad több Ehhez némi technikai újításra ne- tása gyerekeknél és fõleg a kamaesélyt arra, hogy korrigálja a moz- kik is szükségük volt.
szoknál különösen fontos, ezért

Veszprémi Bori

pörgõs órákat tart, sok humorral,
ritmusváltással, mert az online térben sokkal több a „nettó” tanulási
idõ. Nincs megérkezés, kabátlevétel, elõpakolás, illetve a „kérek inni”, „nem találom a füzetem”, „elmehetek vécére?” helyzet. Kicsiknél és nagyoknál is fontosnak érzi,
hogy ha valamit szeretnének elmesélni, azt nyugodtan tegyék meg,
aztán észrevétlenül „visszacsúsznak” az óra menetébe.
Szerinte az egyik leglényegesebb a „jelen vagyok” állapot,
vagyis, hogy az óraadó folyamatosan tartsa fenn a kommunikációt
és a monotonitást még csírájában
fojtsa el. Illetve, hogy a nyelvórákon mindig legyen olyan feladat,
ami tükrözi az egyén saját érdeklõdését, hobbiját; ez egyfajta azonosulást eredményez.

Az eddigi tapasztalat az, hogy
kisebb technikai problémákat leszámítva, ugyanolyan hatékonysággal lehet dolgozni, tanítani,
mint offline-módban. Mivel manapság a legtöbb gyerek-kamasz
online térben éli az életét, így
nem érzik a különbséget a két
„helyszín” között. Akik nehezebben barátkoznak meg mindezzel,
azok inkább a felnõtt tanítványok;
legtöbbjüknek az online nem a
„valós tér” még akkor sem, ha
ugyanúgy zajlik az óra – fogalmazott Eszter. Hozzátette: jó pedagógiával, empátiával és az egyéni
igények, képességek figyelembevételével sokat lehet tenni azért,
hogy végül õk is jól érezzék magukat az órákon, és a jelenlegi
helyzet ne zavarja a felkészülésüket.

NEMZETKÖZI KULTURÁLIS MAGAZIN INDULT FÉNYTECHNIKA, ÚJ PARKETTA ÉS VIZESBLOKK
BÕVEBB ÉS ESZTÉTIKUSABB, MINT EGY HÍRLEVÉL

 Angol nyelvû, online kulturális magazint hozott létre a D'Clinic
Studios. A nemzetközi rezidenciaprogram évek óta a városban
mûködik. Számos képzõmûvész fordult meg itt a világ minden tájáról, hogy néhány hétig Zalaegerszegen alkosson, illetve hogy
további munkájához az itteni élményekbõl nyerjen inspirációt.
– pet –
Pál Katja festõmûvész, a stúdió
vezetõje eddig a rezidenciaprogram honlapján és hírlevelén keresztül tartotta a kapcsolatot azokkal az alkotókkal, akik részt vettek
valamelyik turnusban. A D'Clinic
Zine ötlete is a hírlevélbõl jött –
mondta érdeklõdésünkre a programvezetõ. Már régóta gondolkodott azon, hogy az alumni (vagyis
az egykori résztvevõkbõl álló) közösséget hogyan lehetne friss információkkal ellátni oly módon,
hogy közben mindenki bemutathassa legújabb alkotását, projektjét. Ráadásul esztétikus körülmények között.
Az online magazin jó választásnak tûnt, hiszen így a régi vendégek mindig megismerhetik egymás munkáját és az aktuálisan Zalaegerszegen lévõ mûvészek projektjeit is (bár a járvány miatt épp
szünetel a rezidenciaprogram). A
lapban mindig azokkal készül interjú és képes beszámoló, akik a
közelmúltban valami új kiállítással,
vagy nagyobb munkával jelentkeztek, éljenek bárhol is a világban –
fogalmazott Pál Katja.
Hozzátette: eredetileg rövidebb, könnyen olvasható írásokat
szántak az angol (munka)nyelvû
lapba, de végül nagyobb terjedelmû interjúk kapnak inkább helyet.
A kérdéseket õ teszi fel a mûvé-

szeknek, a többit pedig rájuk bízza, így tulajdonképpen maguk az
alkotók „szerkesztik” a magazint.
Cél az is, hogy minden lapszámba
bekerüljön egy-egy zalaegerszegi
mûvész, zenész vagy kreatív em-

ber, hogy a folyóirat révén a külföldiekhez is eljusson egy-egy itteni
projekt híre. A legutóbbi számban
például a helyi VEN zenekarral készült interjú, a Dr. Caligari filmeszenés produkciójuk kapcsán.
Sajnos a 2020-as év nem kedvezett a rezidenciaprogramnak, a
vendégek zöme nem jutott el Zalaegerszegre, emiatt több tervezett
téma is elmaradt. Így most különösen fontos, hogy az egykori ven-

dégek tudjanak egymásról, és
hogy a helyi alkotók is bemutatkozhassanak az online folyóirat révén. A program vezetõje szeretné,
ha a magazin tartalma a késõbbiekben bõvülne, szívesen fogad
kezdeményezõket, vagy akár
szerzõket is.
A D'Clinic Zine pdf formátumban érhetõ el. A grafikai terv és a
dizájn Borsos Zoltán nevéhez köthetõ. Mint azt érdeklõdésünkre elárulta: a lap pdf kivitelezése és az
online terjesztés nem okozott
problémát, hiszen a mai fiataloknak ez már nem újdonság, sõt
most egyébként is a távolságtartás
korát éljük, így ezek a fórumok felértékelõdnek.
A koncepció a minimalizmusra,
egyszerûségre épült. A magazin vizuális része pedig a mûvészek által küldött képekbõl, reprodukciókból és Borsos Zoltán fotóiból (melyeket a korábbi rezidenciaprogramokon készített) áll össze. A tipográfia megalkotásánál szintén a letisztultság, közérthetõség és az
esztétikai élmény volt a cél. Mindeközben gondoltak arra is, hogy
különbözõ méretû és képfelbontású digitális eszközökön jelennek
majd meg a kiadvány oldalai.
A belsõ tartalom színvonalát az
e-zine-ben szereplõ mûvészek
képviselik. Teszik ezt nemzetközileg is kimagasló szintén és elképesztõ alázattal – tette hozzá a
tervezõ.
A lap a járványhelyzet idején
kéthavonta, „normális esetben”
havonta jelenik meg, és a D'Clinic
internetes és Facebook-oldalról
érhetõ el.

BEFEJEZÕDÖTT A VÁROSI HANGVERSENY- ÉS
KIÁLLÍTÓTEREM MEGÚJÍTÁSA

 33 millió forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020
program keretében megvalósult a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem részleges megújítása.
A Keresztury Dezsõ VMK, mint projektgazda a ZEGIKON Helyi Közösségfejlesztési Stratégia keretében kiírt „Városi közösségi terek infrastrukturális fejlesztése” címû TOP-os pályázati felhívására nyújtott be eredményes pályázatot.
A projekt során megtörtént az épület érintett helyiségeinek infrastrukturális felújítása és eszközparkjának korszerûsítése. A fejlesztés révén a 21. századi elvárásoknak megfelelõ rendezvények, kulturális programok lebonyolítására nyílik mód. Jelen fejlesztés közösségi célt szolgál, s hozzájárul a kulturális szolgáltatások magasabb színvonalú biztosításához.
A projekt során megtörtént a nézõtér parkettaburkolatának felszedése, korszerû anyagokkal megvalósított cseréje, valamint a vizesblokkok és öltözõhelyiségek teljes körû megújítása. Ezenfelül fénytechnikai eszközök is beszerzésre kerültek a megújított közösségi térbe. Az épület részleges – az örökségi értékek sérelme nélkül elérhetõ – akadálymentesítése is kivitelezésre került.
A hivatalos projektzáró eseményre a koronavírus-járvány miatt egy késõbbi idõpontban kerül sor.
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Városháza

A Városi Ügyfélszolgálati Irodában (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C) a
vírushelyzetre való tekintettel, határozatlan ideig továbbra sem
lesz személyes ügyfélfogadás.
Kérjük, hogy az ügyeiket elektronikusan, levélben vagy telefonon intézzék.
Elérhetõségek a cégek honlapján:
ZALAVÍZ Zrt. – víziközmû közszolgáltatás • www.zalaviz.hu
Városgazdálkodási Kft. – parkolással kapcsolatos ügyintézés • www.vgkft.hu
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. – hulladékgazdálkodás • www.zkn.hu
LÉSZ Kft. – önkormányzati ingatlankezelés • www.leszkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS

KÖZLEMÉNY
A DÍSZTEREMBEN TARTANDÓ HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS
MEGTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRÕL
 A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megelõzése érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Dísztermében (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5.; továbbiakban:
házasságkötõ terem) a polgári házasságkötési szertartás rendje az alábbiak szerint kerül meghatározására:
A házasságkötési szertartásra érkezõk a házasságkötõ termet csak az épület Széchenyi tér felõli
(buszváró elõtti) fõbejáratán közelíthetik meg.
A házasságkötõ terembe történõ belépés elõtt a kézfertõtlenítõ használata kötelezõ, ezt a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
A házasságkötési szertartást megelõzõ adategyeztetésen kizárólag a házasulandók, a tanúk és
az anyakönyvvezetõ lehet jelen.
A házasságkötõ teremben a házasságkötési szertartáson az anyakönyvvezetõn, a házasulandókon és tanúikon, valamint az 1 fõ fotós/videós személyén kívül jelen lévõ személyek összlétszáma legfeljebb 50 fõ lehet.
A házasságkötõ teremben – a házasulók, a tanúk, valamint az anyakönyvvezetõ kivételével – a szertartás ideje alatt a szájat és orrot eltakaró maszk használata mindenki számára kötelezõ.
A házasságkötõ terem a védõtávolság megtartására figyelemmel került berendezésre, azt átrendezni nem megengedett.
A házasságkötõ terem kizárólag a házasságkötés idejére vehetõ igénybe, azt a szertartást követõen
el kell hagyni a hivatali személyzet által irányítottan. A házasságkötési szertartást követõen fotók készítésére kizárólag az épület belsõ udvarán kerülhet sor.
A szertartások között a házasságkötõ terem és kapcsolódó helyiségeinek szellõztetése ideje alatt a
teremben tartózkodni nem lehet.
Jelen rendelkezés 2020. november 5-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.
TISZTELT HÁZASULÓK!
Kérjük, hogy a fenti elõírásokról hozzátartozóikat, vendégeiket a szertartást megelõzõen idõben tájékoztatni szíveskedjenek.
Amennyiben a fentiekre vonatkozóan bármilyen kérdés merül fel, forduljanak a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetõihez az alábbi elérhetõségek valamelyikén: telefon: 06-92/502-197; e-mail:
anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu.
A fenti intézkedések betartásához szíves megértésüket és együttmûködésüket kérjük.
dr. Kovács Gábor s. k.
címzetes fõjegyzõ

Balaicz Zoltán s. k.
polgármester

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK
32/2020. (XI. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖTELEZÕ MASZKVISELÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló 478/2020. (XI.
3.) korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyûlés feladat- és
hatáskörében eljárva a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemérõl
szóló 484/2020. (XI. 10.) korm.rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közgyûlésnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:
1. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a város lakossága egészségének
megóvása érdekében Zalaegerszeg megyei jogú város belterületén az alábbi közterületeken, illetve
nyilvános helyeken
a) a buszmegállókban, a buszvárókban és az autóbusz-állomáson,
b) a vasútállomáson,
c) a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet szerinti piacokon és vásárokon,
d) a kereskedelemrõl szóló törvény szerinti bevásárlóközpontok parkolóiban,
e) a nevelési, oktatási intézmények közterületre nyíló bejáratától számított 20 méteren belül
történõ várakozás esetén
a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi
maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a
szájat folyamatosan elfedje.
2. § (1) Ez a rendelet 2020. november 13. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. december 11-ig lehet alkalmazni.
Dr. Kovács Gábor s. k.
címzetes fõjegyzõ

Balaicz Zoltán s. k.
polgármester

ÁLLÁSHIRDETÉS –

ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓ HÁZA

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ

MUNKAKÖRBE.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– ápoló képesítés,
– büntetlen elõélet.
FELADAT:
Segítséget nyújt az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe
véve az ellátott életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. (Szak)ápolói feladatok végrehajtása a
tanulmányai során megszerzett kompetenciáknak megfelelõen (önállóan, orvosi utasításra vagy
együttmûködõ tevékenységként).
A jelentkezéshez csatolandó: – szakmai önéletrajz; – végzettséget igazoló okiratok másolata.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Pálfiné Vass Györgyi intézményvezetõtõl a 92/511-342-es
telefonszámon vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE
HUMÁNIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA

KÖZLEMÉNY

PÁLYÁZATOT HIRDET

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a koronavírus terjedésének megelõzése érdekében 2020. október 26-tól határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Kizárólag
azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elõ a személyes megjelenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét kérdéses, kérjük telefonon egyeztessenek az illetékes osztály titkárságával.
Kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton szíveskedjenek ügyeiket intézni!

A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE
MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– mûszaki vagy gazdasági felsõoktatásban szerzett felsõfokú végzettség vagy szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– sportszakmai végzettség.
– angol- vagy németnyelv-tudás.
A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: mûszaki vagy pénzügyi fõelõadó,
– a magasabb vezetõ (igazgató) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Ellátandó feladatok:
igazgatói feladatok ellátása (a szervezet képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

A MÛSZAKI OSZTÁLYRA BERUHÁZÁSI SZAKREFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– mûszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség.
Elõnyt jelent:
– építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
– a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
– beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.
Ellátandó feladatok:
– önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolításban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása,
– a magasépítési csoport feladatkörébe utalt beruházási, városfejlesztési, meglévõ intézményi
épület felújítási és fenntartási feladatok ellátása,
– a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés-elõkészítések, valamint testületi és vezetõi
döntések végrehajtása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 27.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a 45/20212. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 20.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2025. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a
77/1993 (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell postai úton, és elektronikus formában a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
A munkakör 2021. január 1-tõl tölthetõ be.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címzetes fõjegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõjéhez postai úton (8900 Zalaegerszeg,
Kossuth u. 17–19.), vagy a szemelyugy.mariann@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Pintér-Gotthárd Adrienn magasépítési csoportvezetõtõl a 92/502-135-ös, illetve Henczi Marianna személyügyi szakreferenstõl a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.
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Sport

NEM KELL KÉTSÉGBE ESNI
AZ ELÕRELÉPÉSHEZ JÁTÉKBAN, EREDMÉNYESSÉGBEN
JAVULNI KELL A ZTE-NÉL

 A válogatott szereplése miatt szünet van az NB I-ben. Egy mérkõzés híján a bajnokság egyharmada zajlott le. A ZTE FC a 8. helyen áll. A helyezése csalóka, mivel a mögötte álló csapatok közül ketten is kevesebb találkozót játszottak, a koronavírusos
megbetegedések miatt.
Ismert, tavaly a bravúrosan
bent maradt csapatot a nyári átigazolási szezon során szétszedték.
A tavalyi 22-es keretbõl Demjén,
Lesjak, Bobál D., Szépe, Bedi,
Babati maradt hírmondónak. A távozókat persze meg lehet érteni.
Egy játékos, általában sikeres
idény után tudja jól eladni magát,
ami a tavalyi szereplés után adott
volt. A klubhûség, meg hála fogalmakat, a mai profi világban el lehet
felejteni.
A feljutást követõen a nyári és a
téli átigazolási szezon során.
Sallói István, a ZTE sportigazgatója jól „kukázott”. Õ szokta használni a kifejezést a játékosok szer-

zõdtetése kapcsán. Értve alatta,
egykor tehetséges játékosként induló labdarúgók lecsúsztak, utánuk nyúlt, a játékosok éltek a lehetõséggel. Egy labdarúgót említve a
sorból: Radót, aki tavaly az élvonal
gólkirálya lett. A filozófia az idei
idényre sem változott, a kép eddig
viszont erõsen vegyes. Könyvest
leszámítva, aki jó játékosként érkezett a ZTE-hez, válogatott lett, a
többiek hullámzó teljesítményt
nyújtanak.
A nagy változások ellenére a
ZTE jól kezdte a bajnokságot. Az
elsõ öt fordulóban két gyõzelem
(Diósgyõr, MTK), két döntetlen
(Mezõkövesd, Mol Fehérvár), egy

vereség a BL-szereplõ Ferencvárostól, nem mondható rossznak.
Ezután jegyezte meg az M4-es
sportcsatorna értékelõ mûsorában
Hajdú B. István sportkommentátor,
amikor a ZTE hasonló képességû
csapatok ellen lép pályára, ott is jól
szerepel, elmondható, hogy a zalai
csapat mire számíthat a bajnokságban. A következõ négy fordulóból mindössze egy gyõzelem született (Puskás Akadémia), három
vereség, ebbõl kettõ hazai pályán.
(Paks, Bp. Honvéd, Kisvárda), már
nem mondható jónak.
Kiismerték az ellenfelek a ZTE
játékát? Elképzelhetõ. Megfigyelhetõ, hogy vesztett helyzetbõl
mindössze a Puskás Akadémia ellen tudta megnyerni a találkozót a
zalai csapat. A kék-fehérek játékán látható, ha az ellenfélnél az
elõny, jön a tanácstalanság. A labdák felívelgetése, ami nem vezet

eredményre. A másik megfigyelhetõ dolog, hogy pontrúgásokból
sok gólt kap a csapat.
A tabellára nézve a megszerzett
11 pont még elfogadható, mivel
rendkívül szoros a mezõny. A 18
rúgott gól sem mondható rossznak, a 20 kapott találat már nem jó.
Annál is inkább, mivel ennél több
gólt két csapat kapott, az Újpest, a
lila-fehérek a vírusfertõzés miatt
egyszer ki sem tudtak állni. A másik több gólt kapott Puskás Akadémiánál is volt már fertõzés. A vírus
kapcsán nem árt megemlíteni,
hogy vannak sportszerû csapatok,
lásd Budafok, amely belement a
halasztásba. Az ellenkezõjére is
akad példa, az MTK, Diósgyõr számára jól jött a könnyen megszerezhetõ 3 pont. Egy biztos, az idei élvonalbeli bajnokságban a „vírus is
focizik”. Nagyon fontos a ZTE-nél,
hogy fõleg a játékosok ne kapják el
a Covidot. Az is látszik már, hogy a
téli átigazolási szezon során erõsíteni kell a játékoskeretet. Minden
bizonnyal, kész, jó képességû játékosokat nehéz lesz Egerszegre
csábítani, a zalaiak anyagi lehetõségei miatt. Sallói Istvánnak jól kell
„kukázni” a téli átigazolási szezon
során, hogy a csapat bentmaradása ismét meglegyen.

EGY BRONZ

A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE IS SIKERES ÉVET ZÁRNAK SZOMBATHELYRÕL

 A ZTE Súlyemelõ Klubban a szerény körülmények ellenére
igyekeznek jó eredményeket elérni. Az idei évük a járványügyi
helyzet miatt, akár csak a többi sportágban zaklatottra sikeredett.
A klubnál viszont egy tettre kész kis csapat dolgozik, aki szeretik
sportágukat, és áldozatra is képesek érte. A ZTE SK egyik motorja Papp Péter edzõ, aki a szakmai munka irányítása mellett versenyeken is indul.

Papp Péter. – Sok verseny maradt
el, de igyekezett pótolni az országos szövetség, kisebb, nagyobb
sikerrel. A járvány elsõ köre után
igyekezett a sportág talpra állni,
mire sikerült volna, jött a második
hullám. Így az év vége felé járva
egyedül a felnõtt országos bajnokság kerül megrendezésre. Az elmarad versenyek száma emelkedett, mivel rendre iskolák tornatermében zajlott volna, az intézmények vezetõi nem mertek kockáztatni. Nem engedték megrendezésüket.
– Az idei évben kik szállították az eredményeket a klubnál?
– Varga Martin Csongor ered– Elég foghíjasra sikeredett az ményei figyelemre méltóak, ha toidei évünk – kezdte mondandóját vábbra is így fejlõdik szép jövõ

elõtt áll. Mellette a Rácz testvérek
Dániel, Gergõ ért el figyelemre
méltó sikereket.
– Évek óta Papp Péter a szakmai munka irányítása mellett
versenyeken is indul?
– Igyekszem még mindkét fronton helytállni. A versenyekre való
felkészüléssel kicsit karbantartani
magam. Az idei évbõl a Masters
versenyen elért eredményemre
vagyok büszke.
– A sport számára nehéz
helyzetben milyennek lája a jövõt. Sikerül megtartani a versenyzõket ebben a helyzetben?
– Nálunk a járvány ellenére stabil a létszámunk. Nagyon reménykedem nem lesz lemorzsolódás.
Netán, ha még is akadna, aki felhagy a súlyemeléssel, akkor toborzással igyekszünk pótolni, ami
manapság roppant nehéz. A másik
formája a létszám bõvítésnek,
hogy a nálunk sportoló fiatal lecsábítja barátját, ismerõsét hozzánk.
Hátha megtetszik neki a súlyemelés.

Szombathelyen rendezték meg
a nyugat-magyarországi tini
országos súlyemelõ-bajnokságot.
A verseny három korcsoportban, kölyök fiú, lány (8-tól 9 évig),
fiú, lány (10-tõl 12 évig), serdülõ
fiú, lány (13-tól 14 évig) zajlott.
A versenyzõknek három versenyszámban kellett összemérni
tudásukat: medicinlabda-dobás
(hátra), távolugrás (helybõl), súlyemelés.
A három versenyszám összetett eredménye adta a bajnoki helyezést.
A népes mezõnyben a ZTE
Súlyemelõ Klubot a serdülõk mezõnyében egy tehetséges fiatal
képviselte.
Súlyemelésben elért eredménye. 73 kg: 3. Nátrán Álmos 77
(33+44) kg.

KÉT CSAPATARANY A PONTGYÛJTÕ OB-RÕL

 A Pécs melletti Jakab-hegy ezúttal kicsit lankásabb északi oldalán rendezték meg a tájékozódási futók pontbegyûjtõ országos
bajnokságát. A két zalai klub ezúttal is nagy létszámban vett
részt a viadalon, ahol a TRIÓ Egerszeg ZTC 8, míg a Göcsej
KTFE 6 csapata is bajnoki pontot érõ helyen ért célba.
A jól szereplõ fiatalok közül a
TRIÓ Egerszeg ZTC serdülõ leánycsapatának 4. helyét érdemes kiemelni, csak néhány perccel
csúsztak le a dobogóról. A szeniorcsapataink közül viszont a TRIÓ
Egerszeg ZTC két csapata is bajnoki címet szerzett. A Mitró Zoltán,
Fehér Ferenc, Varga Bálint összetételû csapat jól osztotta el a pontokat és magabiztos futásokkal a

kategóriájukban legjobb eredménynyel értek célba. Szintén magabiztos gyõzelmet aratott a ZTC nõi
szeniorcsapata, Sárecz Éva,
Porgányiné Henrich Piroska, Pap
Viktória összeállításban újabb bajnoki címet szereztek. Dobogóra
állhatott fel a nõi versenyzõvel felálló Göcsej KTFE (Császár Éva,
Mézes Tibor Sólyom, Varga József) is az F145-ös kategóriában.

A három bajnoki dobogós csapat.

A bajnokság pontszerzõ zalai
csapatai. F14A: 8. Göcsej KTFE
(Mézes Botond Csegõ, Geszti
Márton, Czigány Mátyás). F16A:
5. TRIÓ Egerszeg ZTC (Tompos
Gábor, Dóra Tóbiás, Kerkai
Áron). F18A: 7. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Molnár Botond, Molnár Levente, Kovács Zsolt). F20A: 6.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Nagy Bálint, Fekete Sámuel, Takács
Ticián). F21A: 9. Göcsej KTFE
(Gond Balázs, Gond Gergely,
Éles András).
F145A: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Fehér Ferenc, Varga Bálint, Mitró
Zoltán), 3. Göcsej KTFE (Császár
Éva, Mézes Tibor Sólyom, Varga
József). F205A: 4. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Erdõs Gábor, Vajda László,
Horváth Béla). N14A: 8. Göcsej
KTFE (Horváth Kármen, Kovács
Anikó, Büki Hanna). N16A: 4.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Sára,
Kolcsár Panna, Radó Gyöngyvér),
7. Göcsej KTFE (Czebei Luca,
Czigány Emma, Ráduly Anna).
N21A: 8. Göcsej KTFE (Pózna Anna, Bertóti Regina, Takács Orsolya). N105A: 4. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Szabó Emese, Szabó Ágnes, Kaufmann Brigitta). N125A:
1. TRIÓ Egerszeg ZTC (Porgányiné Henrich Piroska, Sárecz
Éva, Pap Viktória).

A

HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI
VLS Veszprém–ZTE FC II.
1-0 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés.
Veszprém.
Zalakerámia ZTE KK–
Sopron KC 79-93
(20-26, 18-22, 21-29, 20-16)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
BBSC Balatonboglár–
Egerszegi KK 21-34 (10-17)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés.
Sorsoltak a Magyar Kupában
Megtartották a Magyar Kupa sorsolását. A ZTE NB I-es labdarúgócsapata a legjobb 32 között az NB
III-as Tiszafüred vendége lesz. A
továbbjutásról egy mérkõzés dönt.

KÉT ZALAI BAJNOKI CÍM
A NAPPALI EGYÉNI OB-RÕL

 Újabb bajnokságot rendeztek tájékozódási futásban. Ezúttal a
pécsi Jakab-hegy és környéke adott otthont az idei év országos
nappali egyéni bajnokságnak.
A rendkívül szintes terepen a
hosszú átmenetek adtak komolyabb tájékozódási feladatot a két
zalai klub – Göcsej KTFE, TRIÓ
Egerszeg ZTC – versenyzõinek. A
több mint 800 induló közt értékes

Jobb zalai eredmények.
F20E: 7. Csertán András (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 8. Fekete Sámuel
(TRIÓ Egerszeg ZTC). F40A: 5.
Sárecz Lajos (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F50A: 4. Fehér Ferenc

A három zalai érmes.

eredményt értek el a zalaiak. Legjobban Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg
ZTC) és Varga József (Göcsej
KTFE) szerepelt, magabiztos versenyzéssel már sokadik egyéni bajnoki címûket szerezték az idei szezonban. Dobogóra futott a legidõsebb zalai tájfutó is Horváth Béla
(TRIÓ Egerszeg ZTC), korosztályában a 3. helyen végzett a népes
mezõnyben. Az erõs mezõnyben
pontszerzõ helyen ért célba Sárecz
Lajos (TRIÓ Egerszeg ZTC) és Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC)
is. A fiatalok eredményei közül ezúttal a serdülõ lányok (N16) jó futásait
érdemes kiemelni, alig maradtak le
a pontszerzõ helyekrõl.

(TRIÓ Egerszeg ZTC). F60A: 1.
Varga József (Göcsej KTFE).
F70A: 10. Vajda László (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F75A: 3. Horváth
Béla (TRIÓ Egerszeg ZTC), 7.
Horváth Zoltán (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N16E: 7. Radó Gyöngyvér
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 8. Kolcsár
Panna (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N21E: 10. Pózna Anna (Göcsej
KTFE). N35A: 10. Kaufmann Brigitta (TRIÓ Egerszeg ZTC). N40A:
1. Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg
ZTC), 7. Pap Viktória (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 8. Császár Éva
(Göcsej KTFE). N45A: 10.
Porgányiné Henrich Piroska
(TRIÓ Egerszeg ZTC).
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Hirdetés
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. NOVEMBER 17.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2020. 11. 25., 26. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 11. 27.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN


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



KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ



GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

E-000803/2014/A007



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

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

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

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

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

Zalaegerszeg, Sport utca 8.  Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962  E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

 szennyvízszippantást,
 csatornatisztítást,
 veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

MARAI KAROSSZÉRIA
• 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!

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

