
– Antal Lívia –

Dr. Dukai Miklós arról beszélt,
hogy az elhibázott brüsszeli szank-
ciók miatt kialakult energiaválság
és az elszabaduló rezsiárak ne-
hézségeket okoznak az önkor-
mányzatoknak. A helyzet enyhíté-
se érdekében a kormány tárgyalá-
sokat kezdett a helyhatóságokkal,
amelyektõl takarékossági intézke-
déseket is elvár. Balla György mi-
niszteri biztos vezeti ezeket az
egyeztetéseket, amelyekben a
Belügyminisztérium, a Pénzügymi-
nisztérium, a Technológiai és Ipari
Minisztérium valamint a Miniszter-
elnökség által delegált személyek
is részt vesznek. Az önkormány-
zatok pénzbeli segítséget kérhet-
nek. A kormány a közeljövõben
több olyan jogszabályt módosít,
amelyek egyes intézmények mû-

ködési rendjére, nyitvatartására
valamint az elkészült beruházások
fenntartására vonatkoznak, ezzel
is megkönnyítve az önkormányza-
tok számára a mûködést.

Sikerágazatnak nevezte az ön-
kormányzati rendszert Vigh László,
kiemelve azt, hogy az elmúlt 12 év-
ben utak, járdák, közintézmények
újultak meg a településeken. Mint
mondta, a polgármesterek számára
ezért fontos kérdés, hogy az ener-
giaválság ellenére miként lehet üze-
meltetni mindazt, amit létrehoztak.
Leszögezte, hogy az egészségügyi
intézményeket, a bölcsõdéket és
óvodákat nem érinthetik az energia-
válság miatt takarékossági intézke-
dések, amelyek egy könyvtár vagy

faluház mûködtetése során viszont
alkalmazhatóak. Minden település
más, mindenhol más a probléma,
amelyre éppen ezért nem lehet egy-
séges megoldást találni. Egyfajta
irányt viszont lehet mutatni, ami a
fórum célja, jelezte az országgyûlé-
si képviselõ.

Zalaegerszeg küldöttsége már
járt Balla György miniszteri biztos-
nál, akinek átadták az október 20-i
közgyûlésen elfogadott, 35 pont-
ból álló intézkedési tervet, mondta
Balaicz Zoltán polgármester. Az
ebben foglaltakról kiemelte, hogy
az alapvetõ közszolgáltatások
nem sérülhetnek, vagyis változat-
lanul mûködnek tovább a bölcsõ-
dék, az óvodák, az orvosi rende-
lõk, az idõsotthonok és a szociális
intézmények. Mint mondta, min-
den intézménytípusból egy-egy
nyitva marad a téli hónapokban.
Példaként említette, hogy a Deák
Ferenc Megyei Könyvtár bezár, de
a városi könyvtár nem.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A miniszteri küldöttség elsõ-
ként Európa legnagyobb és a vi-
lág egyik legkorszerûbb jármû-
ipari tesztpályáját tekintette
meg. Dr. Palkovics László ki-
emelte, hogy a tesztpályával a
magyar autóipar mûködésének
támogatása a cél, amely más te-
rületeket is bevonzott. Példaként
említette, hogy a Rheinmetall
harcjármûgyára januárban kezdi
meg a termelést, az AVL felépí-
tette már saját kutató-fejlesztõ
központját, a Bosch pedig most
építi. 

Mindemellett egyetemek je-
lentek meg: a ZalaZONE Kutatá-
si és Technológiai Központ épü-

leteiben a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem,
a gyõri Széchenyi István Egye-
tem, valamint a Bay Zoltán Kuta-
tóintézet hallgatói és oktatói
csoportjai végzik kutatás-fejlesz-
tési tevékenységeiket. A küldött-
ség tagjai így többek között
megtekintették a Bay Zoltán Ku-
tatóintézet autóipari dinamikus
szimulátorát, amellyel biztonsá-
gos körülmények között tudnak
vezetési körülményeket, illetve
önvezetõ funkciókat szimulálni.
Az így szerzett tapasztalatokat
felhasználják a technológiai fej-
lesztésekben, mégpedig a köz-
úti valós teszteknél sokkal költ-
séghatékonyabb módon. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

– A. L. –

A magas színvonalú szakmai
oktatás biztosítása kiemelt célja a
Zalaegerszegi Szakképzési Cent-
rumnak, mondta Vizlendvai Lász-
ló fõigazgató. Hozzátette: az in-
tézményi és vállalati együttmûkö-
désben megvalósult beruházás
azért kiemelkedõ jelentõségû,
mert a következõ tanévtõl elindít-
ják az okleveles technikusi kép-
zést a Csány László Technikum-
ban, amely az ország negyvenegy
szakképzési centrumából csak
húszban adatott meg.

Szabó Károly, a ZSZC kancel-
lárja megköszönte a Flexnek a
tárgyi eszközök beszerzéséhez

nyújtott támogatását. Méltatta a
technikum és a szakképzési cent-
rum munkatársai, valamint helyi
vállalkozók munkáját az elektro-
technikai labor kialakításában.

A vállalat és az intézmény kö-
zötti együttmûködés hosszú évek-
re tekint vissza, amely szakmai
gyakorlatok, gyárlátogatások, az
iskola alapítványának pénzügyi
támogatása és oktatásfejlesztési
programok megvalósításáig sok
mindenre kiterjed, mondta Bajor
László, a Flex International Kft.
HR-igazgatója. Mint mondta,
rendkívül fontos számukra, hogy a
jövõ szakemberei valós, vagy a
valóságot szimuláló oktatási kör-
nyezetben sajátítsák el a tudást.

Az elektrotechnikai labor ezt hiva-
tott szolgálni. A technikusképzés
fejlesztésére nagy szükség van,
mert az adatforgalom bõvülésével
az optikai hálózatok, valamint az
adatok megjelenítésére és feldol-
gozására alkalmas eszközök is-
meretére egyre nagyobb piaci
igény lesz a jövõben. 

Németh Andrea, a Csány
László Technikum igazgatója va-
lamennyi támogatónak és közre-
mûködõnek kifejezve köszönetét
azt mondta, több éve dédelgetett
álmuk vált valóra. A vállalati kör-
nyezetet szimuláló új elektrotech-
nikai laborban az informatikai
rendszer- és alkalmazásüzemel-
tetõ technikus- valamint a távköz-
lésitechnikus-képzésen tanuló
diákok gyakorlati oktatása valósul
meg a városban és a térségben
egyedülálló módon.

Az átadáson mások mellett
részt vett Balaicz Zoltán polgár-
mester és dr. Sifter Rózsa fõis-
pán.

ELEKTROTECHNIKAI LABOR A CSÁNYBAN
INTÉZMÉNYI ÉS VÁLLALATI EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN
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MINISZTEREK LÁTOGATÁSA
A ZALAZONE TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIA PARKKAL ISMERKEDTEK

Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter, Szalay-
Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter valamint Csák János
kultúráért és innovációért felelõs miniszter látogatott Zalaeger-
szegre, hogy megismerkedjenek a ZalaZONE Tudományos és
Technológia Parkban megvalósult, illetve zajló gazdaságfejleszté-
si beruházásokkal. 

(Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy Palkovics László lemon-
dott posztjáról.).

FÓRUM AZ ENERGIAVÁLSÁG KEZELÉSÉRÕL
TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉS KORMÁNYZATI SEGÍTSÉG

Az energiaválság kezelésérõl, a lehetséges megoldásokról tar-
tottak fórumot a Zala megyei 1-es számú választókerület polgár-
mesterei számára a megyeházán. A rendezvényt sajtótájékoztató
elõzte meg, amelyen részt vett dr. Dukai Miklós, a Belügyminisz-
térium önkormányzatokért felelõs államtitkára, Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri biztos, valamint Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere.

Az informatikai és távközlési ágazat képzéseit támogatandóan
tizenhat munkaállomásból álló elektrotechnikai labort adtak át a
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSZC) Csány László Techni-
kumban. Minden egyes állomás számítógépen célirányos szoft-
verekkel, továbbá oszcilloszkóppal, jelgenerátorral és próbapa-
nellel van ellátva. A közel 15 millió forintos beruházást a Flex
International Kft. több mint 5 millió forinttal segítette.



– AL –

A Zala Megyei Sportszövetsé-
gek Egyesülése 2018 márciusától
három éven át tartó egészségfej-
lesztési projektet valósított meg „A
felnõtt lakosság megõrzése a
sport által” elnevezéssel Zala, Vas
és Gyõr-Sopron-Moson megyék-
ben, idézte fel az elõzményeket
Kámán Ferenc sportigazgató. A
program során közel 3 ezer fõ
részvételével négy gigarendez-
vényt tartottak, ebbõl kettõt Zala-
egerszegen és Zalaszentgróton,
amelyeken a megyeszékhelyi EFI
is közremûködött. Emellett két já-
rásban 14 nagyobb rendezvényt
szerveztek, amelyeken 12 sport-
ágban kínáltak mozgási lehetõsé-
get mintegy 5 ezer fõ számára. A
három év alatt 60 településen
3600 alkalommal rendeztek moz-
gásra épülõ programokat, ame-
lyekre kéthetente kerítettek sort. A
projekt utolsó két hetében egész-
ségfejlesztési elõadásokra invitál-
ták az érdeklõdõket, amelyhez a
megyei kórház és az EFI biztosí-
tott dietetikusokat és gyógytorná-
szokat. A pályázat kiírója által el-
várt 12 ezerrel szemben 30.900 lá-
togatást sikerült teljesíteni a 234
millió forinttal támogatott projekt-
ben. Ennek keretében szerezték
be a testösszetétel elemzésére
szolgáló InBody-készüléket, amit
már a projekt során is használtak

a zalaegerszegi egészségfejlesz-
tési irodában. A pályázat lezárult,
ezért a készüléket az irodának
adományozták, ahol a legjobb
szolgálatot teheti. 

Legfõbb érték az egészség,
mert abból nincs felesleg, idézett
egy találó gondolatot Császár Jó-
zsef, a ZMSE elnöke, aki jelképe-
sen átadta a készüléket a kórház
fõigazgatójának. Dr. med. habil
Gasztonyi Beáta PhD köszönettel
vette az adományt. Elmondta, a
Zalaegerszeg Járási Egészségfej-
lesztési Iroda 2018. március else-
jén nyílt meg, és 2023. április vé-
géig pályázati támogatásból mû-
ködik. Az elmúlt öt évben bebizo-
nyította létjogosultságát az egész-

ségmegõrzés és a prevenció terü-
letén a lakosoknak, iskolásoknak,
civil szervezetek és sportklubok
tagjainak nyújtott szolgáltatásai-
val, ezért bíznak a folytatásban.
Kiemelte, hogy jövõre lesz 175
éves a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház, amely kapcsán kampá-
nyokat kívánnak szervezni az
InBody-készülékkel gyarapodott
egészségfejlesztési irodában is. 

A speciális eszköz testünk
izom-, zsír- és víztartalmáról ad in-
formációkat pár per alatt, amelyek
a további teendõk tekintetében na-
gyon hasznosak. Bognár Ramóna,
az EFI irodavezetõje elmondta: ha
valakinek a normálistól eltérõ érté-
keket mutat ki a vizsgálat, akkor
fel tudják ajánlani számára a dié-
tás tanácsadást, amely szintén in-
gyenes, mint az InBody testössze-
tétel-mérés. Mindehhez csak elõ-
zetes regisztráció szükséges.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A magyar kormány kiemelt

nemzeti és gazdaságstratégiai
célja, hogy Magyarország Közép-
Európa meghatározó védelmi ipari
központjává váljon a gyártásban
és kutatás-fejlesztésben is, hang-
zott el a Rheinmetall harcjármû-
gyára kapcsán. Szalay-Bobrov-
niczky Kristóf honvédelmi minisz-
ter azt hangsúlyozta, hogy a had-
erõfejlesztés nagyon fontos része
az eszközök köré épülõ tudás,
amit a jármûipari tesztpálya is kép-
visel. Csák János kultúráért és in-
novációért felelõs miniszter úgy
vélekedett, hogy az itt létrejött in-
novációs környezet és az itt zajló
kutatások magyar cégeket segít-
hetnek abban, hogy beszállítóként
nagyobb szerepre tegyenek szert
az autóiparban és más iparágak-
ban itthon és a nemzetközi piaco-
kon.

Dr. Háry András, a ZalaZONE
Ipari Park Zrt. vezérigazgatója el-
mondta, a jelenleg 500 hektáron
mûködõ park egy olyan komplett
innovációs ökoszisztéma, amely a
jármûipari tesztpálya köré épült.

Ez alkotja egyik felét, míg másik
felét a kutatási és technológiai
központba annak vonzásaként be-
települt egyetemek, vállalatok és
kutatóintézetek. 

Maga az övezet Bagodtól a
zalaszentiváni csomópontig két-
ezer hektárt tesz ki. Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos ezzel kapcsolatban kifej-
tette, hogy a minisztereket egy-
részt azért hívták meg, hogy meg-
mutassák nekik mindazt, ami már
elkészült a jármûipar Szilícium-
völgyében, másrészt azért, hogy a
terület beépítésének további tervei
is valóra váljanak. A jármûipari
tesztpályának köszönhetõen je-
lentõs cégek jelentek meg, de ez
még csak az út eleje. Mint mondta,
világ- és Európa-szerte nagy az
érdeklõdés Zalaegerszeg iránt,
ami a ZalaZONE Ipari Park továb-
bi fejlesztésének biztos alapja. 

Balaicz Zoltán polgármester azt
emelte ki, hogy a már itt lévõ cé-
geknek, egyetemeknek és kutató-
bázisoknak köszönhetõen ezerfõs
munkahelyteremtõ beruházásso-
rozat valósult meg azon a terüle-
ten, ahol 2016-ban még szántóföld
volt. Jelenlétük és további vállala-
tok, kutatóközpontok bevonzása a
város iparûzésiadó-bevételének
növekedése szempontjából nem-
különben fontos. 

Közlekedési balesetben el-
hunytakra emlékeztek a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum terü-
letén lévõ kopjafánál. 2008 óta
gyûlnek össze ezen okból a
rendõrség munkatársai és a
megyei motoros szervezetek. 

– b. k. –

A megemlékezések helyszíne
korábban a Zrínyi úton volt, innét
helyezték át a kopjafát a múzeum
területére. A szervezõk a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság és a
Zala Megyei Balesetmegelõzési
Bizottság, melyekhez csatlakozott
a Zalai 76-os Motoros Egyesület.
Az utóbbi képviseletében Kósi Fe-
renc szólt a megjelentekhez. Ezt
követõen Ocsovai Grácián feren-
ces plébános mondott imát és ál-
dást. Majd az utazók, úton lévõk
védelmezõitõl, Szent Kristóftól és
Szent Rafaeltõl kért támogatást a
biztonságos közlekedésért és a
mindenkor szerencsés megérke-
zésért. 

Az ünnepség koszorúzással és
mécsesek elhelyezésével ért vé-

get. A fõhajtók sorát Bali Zoltán al-
polgármester a városi önkormány-
zat nevében indította. Majd a
résztvevõ rendvédelmi, polgárõr-
és motoros egyesületek, a házi-
gazda intézmény és az autóklub
képviselõi követték õt. A megemlé-
kezés lebonyolításában közremû-
ködtek a Ganz Ábrahám Techni-
kum honvédkadétjai.

Horváth László rendõr alez-
redes lapunk kérdésére válaszol-
va elmondta: a közlekedési bal-
esetek szomorú statisztikájában
az utóbbi idõben a vasúti átkelõk-
nél történt tragikus események
száma emelkedett meg. Hozzátet-
te, a mostani rendezvény a tiszte-
letadás mellett figyelemfelhívó
szándékot is szolgál. Szintén a
biztonságos közlekedés érdeké-
ben rendezik meg novemberben

az autóklubbal közösen a látható-
sági napokat. 

A rendezvény motoros felvo-
nulással zárult a 76-osok, a Gö-

csej Motorosok, a Black Flamen,
a Faterock Motorok és a Zala-
karosi Polgárõr Motorosok rész-
vételével.

KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ÁLDOZATAI
AZ ELHUNYTAKRA EMLÉKEZTEK

A szervezõk szerint csak kö-
zösen összefogva érhetnek el
eredményeket és követelhetik ki
a tárgyalásokat, a szakmai
egyeztetést. Utóbbi nélkül bi-
zonytalanná válik, hogy a jövõ-
ben hol és milyen körülmények
között tanulnak a felnövekvõ ge-
nerációk, mit fognak tanulni, és
hogy kik és hogyan tanítják, ne-
velik majd õket.

A rendezvényen felszólalt: Bé-
kési Tamás, a PSZ Zala megyei
titkára, Gosztonyi Gábor és
Totyik Tamás, a PSZ alelnökei,
valamint Epres Attila színmûvész
és Molnár Áron színmûvész, a
NoÁr  mozgalom alapítója.

A felvonulók 17 órától a Deák
téren gyülekeztek, majd együtt
vonultak át a Dísz térre fáklyák-
kal, mécsesekkel.

FÁKLYÁS FELVONULÁS

A Pedagógusok Szakszervezete zalaegerszegi szervezete no-
vember 10-ére fáklyás felvonulást szervezett az oktatás ügyéért.
Minden olyan kollégát, szülõt, szimpatizánst, diákokat vártak,
akik úgy érzik, hogy az oktatási rendszer átalakítására azonnal
szükség van.

Fotó: Katona Tibor

INBODY-KÉSZÜLÉKET ADOMÁNYOZTAK
A ZALAEGERSZEG JÁRÁSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁNAK

Térítésmentes testösszetétel-elemzésre is lehetõség nyílt a Za-
laegerszeg Járási Egészségfejlesztési Irodában (EFI) azon
InBody-készülék segítségével, amit a Zala Megyei Sportszövetsé-
gek Egyesülése (ZMSE) adományozott az intézmény számára.

FELÚJÍTJÁK

Megújul Zalaegerszeg kaszaházi városrészében az egykori,
1900-as évek elsõ felében már mûködõ Halászkert, melybõl ké-
sõbb Halász-Vadász étterem, majd a rendszerváltás után elõbb Li-
get vendéglõ, majd Göcsej vendéglõ, végül kínai étterem lett, je-
lenleg is magántulajdonban van, és a tulajdonos vállalkozó újítja
fel.

Újabb zalaegerszegi érték menekül és újul meg.

Elhangzott: az önkormányzat
tavaly szerzõdést kötött a Göcseji
út 49. számú tízemeletes épület
nyugati oldali járdájának felújítási
munkáira. Ugyancsak tavaly de-
cemberben a lakók jelezték, hogy
a déli oldali, általuk elhelyezett be-
ton burkolóelemekbõl létesített
parkolót megközelítõ járdát és az
épület körüli védjárdát is szeret-
nék bevonni a felújításba.

A kivitelezési munkák megkez-

dése elõtt újabb igények jelent-
keztek a társasház részérõl,
amely az elburjánzott növényzet
rendezésére és a meglévõ járda
szélesítésére irányult. A lakók ké-
rését az önkormányzat figyelem-
be vette. A kivitelezési munka
meghaladta az 5,5 millió forintot,
melybõl a déli oldali járdának a
felújításához több mint félmillió fo-
rinttal hozzájárultak a társasház
lakói is. 

JÁRDAFELÚJÍTÁS, -BÕVÍTÉS
A TÁRSASHÁZ LAKÓI IS HOZZÁJÁRULTAK

Elkészült a Göcseji út 49. számú társasház körüli járda felújítá-
sa és bõvítése, továbbá rendezték az elburjánzott növényzetet is.
A részletekrõl Bognár Ákos, a térség önkormányzati képviselõje
számolt be.

MINISZTEREK LÁTOGATÁSA
A ZALAZONE TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIA PARKKAL ISMERKEDTEK

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
szimulációs laborjában.

Fotó: Katona Tibor
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Keresztury VMK szintén nyit-

va lesz, ahogy a színház és a
bábszínház is. E két utóbbi intéz-
mény esetében az évad viszont
rövidül 2023-ban, június helyett
áprilisig tart, illetve októberben
kezdõdik majd. Az uszoda decem-
ber 31-ig nyitva tart, amelyhez
pénzügyi segítséget kaptak a kor-
mánytól.

A polgármester szóba hozta to-
vábbá, hogy Zalaegerszegen a
többmûszakos munkarend miatt
sem lehet megtenni, hogy éjféltõl
hajnali négyig lekapcsolják a köz-
világítást. E tekintetben úgy dön-
töttek, hogy a közeljövõben 850,
utána még 2000 lámpatestet kap-
csolnak le, átlagosan minden má-
sodikat, de csak olyan helyeken,
ahol ebben az idõtartamban nincs

forgalom. A közgyûlés december-
ben tárgyalja a helyi tömegközle-
kedés átszervezését, amely jára-
tok csökkentésével fog járni.
Mindezen intézkedéseknek kö-
szönhetõen a város költségvetése

és pénzügyi helyzete stabil ma-
radhat 2023-ban. Kell-e ehhez ál-
lami segítség, eldõl jövõre, idén
viszont nincs szükség külön kor-
mányzati támogatásra, hangsú-
lyozta a polgármester. 

FÓRUM AZ ENERGIAVÁLSÁG KEZELÉSÉRÕL
TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK ÉS KORMÁNYZATI SEGÍTSÉG

Arról tájékoztatott, hogy a Ma-
gyar Posta a jelenlegi jogszabályi
elvárásokat messze meghaladva
országosan 2600 fix postát üze-
meltet, annak ellenére, hogy a
jogszabályi kötelezettség 1600
posta mûködését írja elõ. Mivel
az európai energiaválság a válla-
latot is érinti, ezért november 12-
tõl ideiglenesen szünetelteti 210
településen 366 postahivatal mû-
ködését az energiafelhasználás
csökkentése érdekében. A döntés
után is több mint 2200 posta mû-
ködik majd, ami még mindig 40
százalékkal haladja meg a kötele-
zettséget. Sajnos nincs könnyû
helyzetben a Posta. Miközben a
tevékenységének a jövedelmezõ
részén (pl. csomagküldés) erõs a

magánvállalkozói konkurencia, a
veszteséges egyetemes szolgál-
tatást senki más nem szeretné
csinálni, azt a piac ráhagyta a
postára. Közben az emberek egy-
re nagyobb része online oldja
meg a korábbi postai szolgáltatá-
sok (pl. levelezés, csekkbefize-
tés) nagy részét, mert olcsóbb és
egyszerûbb is. Megint mások
személyesen szeretnék ezeket
intézni a postahivatalokban. Ma
még elég vegyesek az igények,
nem könnyû ezeknek megfelelni
és azt pénzügyileg is fenntartani.

A tárgyaláson a következõk-
ben állapodtak meg Fónagy Já-
nos miniszterhelyettessel. 

„A zalaegerszegi polgárok ér-
dekében, figyelembe véve az igé-

nyeket, a jelzéseket és az ügyfél-
számokat, szeretnénk, ha leg-
alább egy (a kertvárosi minden-
képpen, ahol a napi ügyfélszám
400 körül mozog), vagy lehetõség
szerint akár több posta a novem-
ber 12-i zárás után mielõbb, de
legalább a jövõ év elején újra
nyithatna. (A többi érintett posta
esetében a napi ügyfélszám 20
és 200 között mozog.) Ennek ér-
dekében a Magyar Posta Zrt. tár-
gyalásokat folytat majd a követ-
kezõ hetekben önkormányzatunk-
kal az érintett postahivatal/posta-
hivatalok esetleges újranyitásá-
nak pénzügyi és jogi feltételeirõl.
Az újbóli nyitás feltétele az, hogy
az ismét megnyíló postahivatal
mûködtetési költségeinek egy ré-
szét ezentúl vállalja át az önkor-
mányzat, tehát a szükséges
pénzügyi fedezetet az állam és az
önkormányzat közösen biztosít-
sa. A közös mûködtetés az eleve

nyitva maradó postákra nem vo-
natkozik, azokat továbbra is teljes
mértékben az állam finanszíroz-
za.

A tárgyalásokon ki kell majd
térni az önkormányzati támogatás
mértékére, valamint jogi és pénz-
ügyi kereteire. Az együttmûködés
során meg kell felelni az európai
uniós és a magyar jogi elõírások-
nak is. Mindez idõt vesz igénybe,
ennek alapján az újranyitás leg-
korábban 2023 januárjában reá-
lis.

Mivel a jövõ kihívásaira is nyi-
tottnak kell lennünk, ezért érde-
mes lesz a Postával közösen egy
olyan tájékoztató és oktatóprog-
ramot is elindítani, amely a mo-
dern, online, digitális ügyintézés
részleteit és elõnyeit ismerteti
meg, fõleg az idõsebbekkel” – fo-
galmaz Balaicz Zoltán. Igéri, a fej-
leményekrõl értesíteni fogja a za-
laegerszegieket. 

LEGKORÁBBAN JANUÁRBAN NYITHATNA ÚJRA
TÁRGYALÁSOK KEZDÕDTEK A POSTA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT
Budapesten tárgyalt Balaicz Zoltán Fónagy Jánossal, a Gazda-

ságfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettesével a zalaegersze-
gi posták helyzetérõl. A részletekrõl a polgármester Facebook-
bejegyzésében számolt be.

– A. L. –

Egyik legjelentõsebb és leg-
több következménnyel járó döntés
a pályaválasztás, amely alapos
megfontolást kíván meg a szülõtõl
és a gyermektõl egyaránt, vezette
fel köszöntõjét dr. Sifter Rózsa fõ-
ispán. Mint mondta, minden diák-

nak át kell gondolni, mennyire el-
szánt az elméleti ismeretek elsajá-
títására, vagy számára inkább egy
gyakorlatorientált képzés a megfe-
lelõ. Kiemelte, a megyei kormány-
hivatal pályaválasztási programjá-
nak célja, hogy ráirányítsa a figyel-
met a szakképzettség és a maga-
sabb szakmai és iskolai végzett-
ség megszerzésének fontosságá-
ra. A pályaválasztás ugyanis nem-
csak az egyén és a család életét,
hanem az ország versenyképes-
ségét is meghatározza. A kor-
mányhivatal éppen ezért igyekszik
minden évben széles körû infor-
mációkat eljuttatni a megyei általá-
nos iskolák pályaválasztás elõtt ál-
ló tanulói és szülei számára. 2021-
tõl új koncepció mentén végzik ezt
a tevékenységet, ami tavaly a jár-
vány miatt online módon történt,
idén pedig már újra személyesen
is. 

A fõispán a jelenlévõ szülõk és
diákok figyelmébe ajánlotta a
palyavalasztas-zala.hu weboldalt,
amelyen az érintettek sokféle
szakmáról, a megyei képzõintéz-
ményekrõl, valamint az elhelyez-

kedési lehetõségekrõl kaphatnak
tájékoztatást szakértõktõl, szak-
mákat tanulóktól és már dolgozó
szakemberektõl kisfilmeken ke-
resztül. A középfokú szakképzést

folytató intézményekrõl pályavá-
lasztási információs kiadványt is
megjelentetett a kormányhivatal,
továbbá idén is meghirdette rajz-
pályázatát a megyei általános is-
kolák felsõ tagozatos diákjai szá-
mára. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy a technológiai fejlõdés-
sel több új szakma jelent meg,
amelyek felkelthetik a tanulók ér-
deklõdését. Úgy vélekedett, a diá-

kok bármely szakma mellett dönt-
hetnek, egy a lényeg, hogy akarják
azt, mert akkor rendben lesz az
életük.  

A rendezvényen több elõadás
hangzott el. Dr. Borbély-Pecze Ti-
bor Bors egyetemi docens, a Ma-
gyar Pedagógiai Társaság Pálya-
orientációs Szakosztályának elnö-
ke az általános iskola felsõ évfo-
lyamaiban folytatandó pályaorien-
tációs munkát ismertette, míg

Vizlendvai László, a Zalaegersze-
gi Szakképzési Centrum fõigazga-
tója a szakképzés magyarországi
helyzetérõl beszélt. 

A „Szakmák, mesterségek vilá-
ga” címû rajzpályázatra 20 iskolá-
ból 217 alkotás érkezett be, ame-
lyeket zsûri értékelt. A gyerekek
sokféle szakmát (épületgépész,
grafikus, ûrhajós, fotós, asztalos,
kertész) mutattak be. A rendez-
vény végén átadták a legjobbak-
nak járó jutalmat. 

KÖZELEBB VINNI A DIÁKOKAT
PÁLYAVÁLASZTÁSI KONFERENCIÁT TARTOTT A KORMÁNYHIVATAL

Pályaválasztási konferenciát rendezett a Zala Megyei Kormány-
hivatal. A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjá-
ban megtartott rendezvényen szakértõk tartottak elõadásokat a
témában a szülõk és pedagógusok számára. A konferencia zárá-
saként kihirdették a kormányhivatal „Szakmák, mesterségek vilá-
ga” címû rajzpályázatának eredményeit.

– AL –

Az Apáczai ÁMK tornatermé-
nek rekonstrukciója egy újabb állo-
mása annak a programnak,
amelyben a város valamennyi ne-
velési és oktatási intézményének
felújítását határozták meg 2024-ig.
Ez a program jól halad, mondta

Balaicz Zoltán polgármester, hoz-
zátéve azt, hogy a Széchenyi Ist-
ván Technikumban, a Deák Fe-
renc Technikumban és a Zrínyi
Miklós Gimnáziumban is hasonló
munkák zajlanak. Felidézte, hogy
a közelmúltban adták át a Liszt
Ferenc Általános Iskola felújított
tornatermét, amit a ZTE Röplabda
Klub újított fel a Magyar Röplabda-
szövetség támogatásával. Az
Apáczai Csere János ÁMK torna-

termére rátérve elmondta, hogy az
önkormányzat nyert támogatást a
felújításra, amit teljes egészében a
Magyar Kézilabda-szövetség bo-
nyolít le a kivitelezõ kiválasztásán
át a munkálatok elvégzéséig. Kö-
szönetét fejezte ki a szövetség-
nek, hogy egy újabb korszerû léte-
sítménnyel gazdagodik a város.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos az Európát
sújtó energiaválság kapcsán arról
beszélt, hogy minden olyan beru-

házás felértékelõdik, amelyek a
közintézmények minél energiata-
karékosabb mûködését teszik le-
hetõvé. Zalaegerszeg önkormány-
zata által korábban elindított felújí-
tási program az elõrelátásban kö-
szön vissza.

Az Apáczai Csere János ÁMK
1986-ban épült. Tornatermében
azóta két kisebb volumenû felújí-
tás történt, korszerûsítették világí-
tását és a parkettát sportburkolat-
ra cserélték, ismertette Orosz
Ferencné önkormányzati képvise-
lõ. Mint mondta, a mostani re-
konstrukciónak köszönhetõen egy
modern, a mai kor igényeinek
megfelelõ tornaterem áll majd ren-
delkezésére a mozogni, sportolni
vágyóknak. 

Szloboda Judit, a Zala Megyei
Kézilabda-szövetség elnöke örö-
mét fejezte ki, hogy a keszthelyi
kültéri kézilabdapálya létesítését
követõen most Zalaegerszegen,
az Apáczai Csere János ÁMK-ban
újulhat meg a tornaterem, illetve a
kézilabdapálya az országos szö-
vetség beruházásában. Az ener-
getikai korszerûsítés során vala-
mennyi nyílászárót kicserélnek,
szigetelik a tetõt, felújítják az öltö-
zõket, vizesblokkokat és az elekt-
romos hálózatot, valamint új világí-
tótesteket szerelnek fel.

– AL –

Az elsõ ütem még 2016-ban
valósult meg, akkor 23 ingatlant
kötöttek be az ivóvízhálózatba,
idézte fel Balaicz Zoltán polgár-
mester. Mint mondta, az itt élõk
hálózatbõvítésre vonatkozó kéré-
sét a településrész önkormányzati
képviselõje tolmácsolta az önkor-
mányzatnak. Az elmúlt években
az engedélyezési és kivitelezési
dokumentációk, illetve tervek ké-
szültek el, idén január végén pedig
elindult a második ütem kivitelezé-
se 70 ingatlan bekötésével, amely-
hez sikerült forrást biztosítani a
Kovács Károly Városépítõ Prog-
ramban.

Magyarország óriási vízkészlet-
tel rendelkezik, ugyanakkor taka-
rékoskodni kell az ivóvízzel. Nem
engedhetõ meg a pazarlás, és fõ-
leg nem az ivóvízzel való öntözés,
hívta fel a figyelmet Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos. A beruházás jelentõségé-

rõl azt mondta, bármennyire is ke-
vesen laknak ezen a településré-
szen, biztosítani kell számukra az
ivóvízellátást.

Szilasi Gábor önkormányzati
képviselõ hasonlóképpen véleke-
dett. Mint mondta, az ivóvízhálózat
kiépítése már dr. Kustos Lajos
egykori tanácselnök idején is szó-
ba került, ami végül 2016-ban in-
dult, és idén fejezõdött be. A rend-
szer kész, így az itt lakók, illetve
pincével rendelkezõk ráköthetnek
az ivóvízhálózatra.

A bruttó 106 millió forintos beru-
házás kivitelezõje a Szabadics Zrt.
és a Horváth-Ép Kft. alkotta kon-
zorcium volt. Közel 600 méter
hosszú ivóvíz-gerincvezeték épült
ki a szükséges gépészettel. A be-
kötések 210 méter hosszon ké-
szültek el, de csak azt a 70 ingat-
lant érintve, ahol van épület. A
rendszer kialakításakor többletka-
pacitással is számoltak. Aki a ké-
sõbbiekben rá akar kötni, az saját
költségén megteheti.

70 INGATLANT KÖTÖTTEK BE
MAGASBÜKKÖN FOLYTATÓDOTT

AZ IVÓVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

Magasbükk településrészen befejezõdött az ivóvízhálózat kiépí-
tésének második ünnepe, amelyre a Kovács Károly Városépítõ
Programban bruttó 106 millió forintot fordított Zalaegerszeg ön-
kormányzata.

MEGÚJUL AZ APÁCZAI ÁMK TORNATERME
A MAGYAR KÉZILABDA-SZÖVETSÉG BERUHÁZÁSÁBAN
Megkezdõdött az Apáczai Csere János ÁMK tornatermének re-

konstrukciója a Magyar Kézilabda-szövetség által meghirdetett
országos tornaterem-felújítási program negyedik ütemében. A
beruházás bruttó 250 millió forintból valósul meg 2023 nyarára.

www.zalamedia.hu
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A Zalai Csipke Mûhely mutat-
kozik be december 23-ig tartó
kiállítással a József Attila Váro-
si Tagkönyvtárban. A leheletfi-
nom kézimunkák megdöbbentõ
aprólékossággal készülnek,
sok idõ alatt, türelemre tanítva
az alkotót és lelkileg emelve a
szemlélõt.

– b. k. –

A megnyitón elõször Gyenese
Ferencné szólt, aki nyolc éve ve-
zeti a mûhelyt. Rózsika elmondta,
õ maga is nyugdíjaskora után fo-
gott neki ennek a mesterségnek,
sokat tanulva elõdjétõl, Fülöpné
Sipos Ildikótól. Magát a mûhelyt
Takács Zsuzsánna alapította több
mint 20 évvel ezelõtt, és az alapí-
tó tagok közül hárman még ma is
aktív alkotók. A szakkör mûködé-
sét folyamatosan támogatja a Ke-
resztury VMK, a gébárti kézmûve-
sek háza, és a Zala Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület. Jelenlegi
székhelyük a Göcseji Tudásköz-
pontban található, ahol csütörtök
délutánonként lehet csatlakozni a
tagsághoz. A csipkézés nagy kon-
centrációt igényel, a kézügyesség
fejlesztése mellett jól karbantartja
a mentális képességeket is, tette
hozzá a szakkörvezetõ. 

– Az évek alatt sok társunkat
elvesztettük, és mi sem leszünk
fiatalabbak, ezért egyre fontosab-
bá válik, hogy a tudást átadjuk, át-
örökítsük a fiatalabb generáció-
nak. Ezért is külön öröm, hogy van
egy nagyon fiatal tagunk, Németh

Abigél, akinek a mostani kiállítá-
son is vannak már munkái. 

A tárlaton sokféle technikával
készült, több tájegységre jellemzõ
alkotások láthatók, tükrözve a mû-
hely színes munkáját, a sok „tanul-
mányi úton” eltanult mintákat,
munkameneteket. De a fõ profiljuk
a vert csipke.

A megnyitón köszöntõt mondott
Kiss Gábor, a megyei könyvtár igaz-
gatója. A csipkekészítést finom, in-
tim mûfajként jellemezte. Felidézte
gyermekkori emlékeit, melyek az
egyik jeles csipkekészítõ vidékhez,
Balatonendrédhez kötõdnek. Illetve

tágabb kitekintést is nyújtott a csip-
kekultúra európai történetére, mely
a középkorban indult útjára, és
idõnként aranyban mért értéke volt
az ilyen fajta díszítéseknek. 

– El vagyok bûvölve ezektõl a
szépségektõl. Álljunk meg elõttük,
fedezzük fel a bennük rejlõ értéke-
ket. Öröm a könyvtárnak, hogy be-
mutathatja mindezt az érdeklõdõk-
nek, az évi hagyományos kiállítás
keretében. Az alkotások elkészíté-
séhez idõ, kedv, ihlet és lélek kell.

Változatosak a munkák, nincs
bennük két egyforma. Egyik
szebb, mint a másik, ahogy mon-
dani szoktuk – fogalmazott.

4 Krónika

Az évad második premierje a
Mikszáth Kálmán által megírt
halódó dzsentri, kontra újgaz-
dag iparosok világába visz. 

– b. k. –

A hitelt hitelre halmozó nemes-
séget még ideig-óráig, egy-egy
generációig, mentik a családi kap-
csolatok, a jól hangzó nevek és az

érdekházasságok. Ez utóbbival
próbálkozik Noszty Feri is, nagy-
nénje tanácsait követve szövi há-
lóját az Amerikából hazatért Tóth
Mari köré. Elõéletében váltóhami-
sítás és nõcsábász életmód áll, az
elõbbi miatt elveszti a katonai kar-

rier lehetõségét. Marad a kard he-
lyett a gyûrû. 

A külsõ, a két dióbarna szem a

vékony bajusz felett és a „csinál-
mány véletlenek” adottak. A közis-
mert nevet, a lacsuha természetet
kell kicsit félretenni, és összetalál-
kozni a hamupipõkét játszó Mari-
val a szüreti bálban. Aztán indul-
nak a dilemmák, vadász vagy nem

vadász, szeret vagy nem szeret?
Ezt utóbbi kérdést ahogy a regény,
az abból készült film és a színpadi
változat sem tudja egyértelmûen
eldönteni, így a nézõ sem. De hát
„az ördög ismeri ki magát ebben a
szélhámos világban”. 

A fõszerepben Ticz András és
Dura Veronika. Rendezõ: Farkas
Ignác Jászai-díjas színmûvész. A
társulat tagjai nagyszámban lép-
nek színpadra, többen kettõs sze-

reposztásban. A családtagok:
Urházy Gábor László (Noszty Pál),
Besenczi Árpád (Tóth Mihály),
Pap Lujza (Tóthné), Magyar Cecí-
lia (Noszty Vilma), Kiss Ernõ
(Kopereczky báró), Ecsedi Erzsé-
bet (Máli néni). 

Közremûködik a Zalai Tánc-
együttes, a talpalávaló élõzenés.
A színjáték november 11-tõl de-
cember 10-ig látható a Hevesi
Sándor Színházban.

A NOSZTY FIÚ ESETE TÓTH MARIVAL
ÚJABB PREMIER A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZBAN

A karácsony elõtti hosszú böjt
manapság már nem nagyon jel-
lemzõ, a Márton-napi hagyomá-
nyok – fõleg a libaételek és az új-
bor kóstolása – annál népszerûb-
bek. Hogy miért pont a liba? A le-
genda szerint Szent Márton egy

libaólban próbált elrejtõzni, amikor
püspökké akarták választani, de a
ludak elárulták gágogásukkal. A
történet tulajdonképpen a római
idõkig is visszavezethetõ: akkori-

ban november 11-e a tél kezdõ-
napja volt, és az új termésbõl, va-
lamint az újborból tartottak nagy
lakomákat. Általában ludat, vagyis
a hadisten, Mars szent madarát fo-
gyasztották el. Latinul ezt „avis
Martis”-nak (Mars isten madará-

nak) hívták. Ebbõl lett népies kife-
jezéssel a „Márton madara”.

A hagyományokra emlékezve
szombaton a Göcseji Falumú-
zeum is Márton-napi programok-
kal várta az érdeklõdõket. Idén a
„kukoricza” volt a hívószó: kukori-
camorzsolásra, kukoricás játszó-
házra és családi társasjátékra is
sor került. De fõtt, sült vagy patto-
gatott formában meg is lehetett
kóstolni az eledelt. Természetesen
libás étkekkel is készültek a szer-
vezõk, melyek évek óta nagy nép-
szerûségnek örvendenek.

Ezenkívül vásári forgatag, tánc-
játék, pónilovaglás, népi játszótér és
tollfosztás is várta az érdeklõdõket.

MÁRTON-NAP LIBAÉTELEKKEL
ÜNNEP A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN

A hétvégén a város több intézményében és vendéglátóhelyén
megemlékeztek Márton napjáról. November 11-e, vagyis Szent
Márton napja a néphagyomány szerint a mezõgazdasági munkák
végét, valamint a negyvennapos adventi böjtöt megelõzõ utolsó
olyan napot jelöli, amikor még megengedett a jóízû falatozás,
mulatozás.

egyéni vállalkozó

Elkészült az Alsóerdei Sport-
és Élménypark, melynek a he-
lyén évtizedekkel ezelõtt napkö-
zis tábor, erdei színház és gö-
cseji vándortábor is mûködött.
Az elhelyezett emléktábla a
múlt értékeinek állít emléket.

Balaicz Zoltán polgármester
visszaemlékezésében arról be-
szélt, hogy több generációt is
emlékek fûznek ehhez a helyhez,
a nyári hónapokban nagyon nép-
szerû volt a napközis tábor,
amely 1968-tól fogadta a gyere-
keket egészen 2006-ig. 1993-tól
pedig az erdei színház várta az
érdeklõdõket. Ugyancsak az Al-
sóerdõn fogadták a göcseji tábor-
ba érkezõket, ahová az ország
számos vidékérõl érkeztek diá-
kok és ismerkedtek meg a megye

és Zalaegerszeg nevezetessége-
ivel is. 

A polgármester a város nevé-
ben az egykori kezdeményezõk-

nek – Garamvölgyi Györgynek,
Bõsze Katalinnak, Merõ Bélának
és Becs Istvánnak – köszönte
meg a munkáját. A helyszíni talál-

kozón szó esett a nyári színház
megvalósulásáról, mivel 1984-
ben megszûntek Egerváron az
elõadások, és ezt a hiányt pótolni
szerették volna.  Az alsóerdei
színháznyitás körülményeirõl Me-
rõ Béla beszélt, a göcseji vándor-
tábor mûködésérõl pedig Becs Ist-
ván, aki a napközis tábor üzemel-
tetésében is meghatározó szere-
pet töltött be.

KÖSZÖNET A KEZDEMÉNYEZÕKNEK
EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK AZ ALSÓERDEI ÉLMÉNYPARKBAN

Fotó: Katona Tibor

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES
November 17-én, csütörtökön tart-

ja következõ ülését a város képvise-
lõ-testülete. A képviselõk több mint
húsz napirendet tárgyalnak meg,
köztük több önkormányzati rendeletet
módosítanak.

Többek között felülvizsgálják a
vásárokon és piacokon alkalmazott te-
rülethasználati, helybiztosítási díjakat.
Az állatok tartásáról, az egészségügyi
alapellátásról, az elsõ lakáshoz jutók
önkormányzati támogatásáról szóló
rendeleteket módosítják. Ugyancsak
felülvizsgálják a nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek 2023 január 1-tõl alkal-
mazandó bérleti díjait.

Szó lesz a közgyûlésen a lakásalap
2023 évi tervezett felhasználásáról,
alapítványok támogatásáról, a Hevesi
Sándor Színház által jelzett likviditási
probléma kezelésérõl. 

ZALAI CSIPKÉK TÁRLATA
EGYIK SZEBB, MINT A MÁSIK

Gyenese Ferencné szakkörvezetõ

ADVENTI PROGRAMOK
A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

Advent idõszakában szerda délutánonként elõadásokat,
bemutatókat és workshopot tartunk a következõ

idõpontokban és témákban:

2022. NOVEMBER 23. (SZERDA) 16.30 ÓRA
Egy kis varázslat: az ünnepi öltözék
Krajczár Zsuzsa bemutatóval egybekötött elõadása
https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/egy-kis-
varazslat-az-unnepi-oltozek

2022. november 30. (szerda) 16.30 óra
Karácsonyi teríték egykor és ma
Kiss Nóra néprajzkutató és Takács Kata dekoratõr bemutató-
val egybekötött elõadása
https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/karacsonyi-
teritek-egykor-es-ma

2022. december 7. (szerda) 16.30 óra
Boldog karácsonyt! 
Karácsonyi üdvözlõlap-készítõ workshop
https://gocsejimuzeum.hu/rendezvenyek/2022/boldog-kara-
csonyt

2022. december 14. (szerda) 16.30 óra
Karácsonyi teríték egykor és ma
Bemutatóval egybekötött elõadás
(Már most nagy az érdeklõdés, így ezt a programot ismételjük.)



Az 1960-as '70-es évek tûrt,
tiltott és támogatott (leginkább
az elsõ kettõ) mûvészeti törek-
véseit veszi górcsõ alá a Szom-
bathelyi Képtár legújabb kiállí-
tása. A „TeTT – Megtûrt prog-
resszió (1968–1975)” címû tár-
latnak zalaegerszegi szálai is
vannak.

– pP –

Az egyik kurátor és ötletgazda
ugyanis Kaján Imre, a Göcseji Mú-
zeum nyugalmazott igazgatója, aki
dr. Víg Károllyal, a Savaria Mú-
zeum tudományos igazgatóhelyet-
tesével együtt dolgozta ki a most
bemutatott kiállítás koncepcióját.
Az egész öt évvel ezelõtt, egy mú-
zeumi szakmai találkozót követõ
baráti beszélgetéssel kezdõdött –
mesélte lapunknak Kaján Imre,
akit telefonon értünk el. Mint
mondta, Víg Károllyal felidézték
fiatalságuk zenekarait, sõt meg is
hallgattak néhány lemezt. Késõbb
pedig szóba került, hogy az emlí-
tett korszak tiltott és tûrt mûvésze-
ti életérõl, az elhallgattatott tehet-
ségekrõl, valamint az akkori hata-
lom és a mûvészetek viszonyáról
jó volna egy komplexebb kiállítást
rendezni. A Savaria Múzeum pe-
dig vevõ volt az ötletre. A projektet
a Magyar Géniusz Program támo-
gatta.

– Az 1968-as „új gazdasági
mechanizmus” hozott némi nyitást
a hazai társadalmi és kulturális
életbe, ami a hetvenes évek elejé-
nek hangulatát erõteljesen meg-
határozta. Szinte felrobbant a ma-
gyar mûvészeti élet! A kommunis-
ta hatalom, ha rövid gyeplõn is, de
engedte a kibontakozó új mûvé-
szeti mozgalmakat, sõt támogatott
is egy-egy kezdeményezést. Ren-
geteg progresszív rockot és jazzt
játszó zenekar alakult, egyetemi
és alternatív színpadok mûködtek,
de volt független filmstúdió, mûvé-
szei folyóirat (Mozgó Világ), vala-
mint képzõ- és iparmûvészeti mû-

helyek. Még az építészet terén is
újításokkal próbálkoztak a terve-
zõk. Nekem ez a fiatalkorom, eze-
ken a mûvészeti „akciókon” és ze-
néken nõttem fel – mesélte Kaján
Imre.

Hozzátette: sajnos azt is végig-
éltek, ahogy 1974–75-re a hatalmi
rendszer derékba törte ezeket a
friss mûvészeti kezdeményezése-
ket. Mert a gépezet úgy mûködött,
hogy ha azt érezte a pártvezetés,
hogy a mûvészek ellenük (vagyis
a szocialista ideológia ellen) dol-
goznak, azonnal közbeléptek, és
ellehetetlenítették a próbálkozáso-
kat. A zenekarok nem koncertez-
hettek, nem adhattak ki lemezt, a
frontembereket pedig folyamato-
san vegzálták. Az egyetemi szín-
padok mûködését megakadályoz-
ták, a fiatal építészek szárnypró-

bálgatásait letörték, a Mozgó Vilá-
got bezúzták, az alternatív képzõ-
mûvészeti mûhelyek tevékenysé-
gét betiltották.

– A '68-as nyitást követõ né-
hány könnyedebb év után szinte

minden elveszett. Sok zseniális al-
kotót hallgattattak el, akik közül
többen is külföldre távoztak. Mû-
vészsorsokat tettek tönkre. Jó pél-
da erre a híres Kex és Syrius ze-

nekarok tagjainak sorsa. A kiállítás
kiemelten foglalkozik is a két
együttessel, annál is inkább, mert
idén 50 éve jelent meg Magyaror-
szágon a Syrius zenekar Ausztrá-
liában felvett, sokakra óriási hatást
gyakorló „Devil's Masqurade” cí-
mû nagylemeze. A tárlat ennek is
egyfajta emléket állít.

A Megtört progresszió címû ki-
állítás nyolc év hazai történéseit
és mûvészeti törekvéseit tekinti át,

bemutatva azokat a politikai és tár-
sadalmi folyamatokat, amelyek-
ben a magyar progresszió meg-
született. Kiemelve azt is, hogy
mindezzel szemben az Aczél
György vezette kultúrpolitika mit
gondolt a szocialista mûvészet
irányelveirõl. A tárlat végigköveti
az új mûvészeti törekvések és
azok szereplõinek sorsát; elõbbiek
többnyire elhaltak, az alkotóik pe-
dig elhagyták az országot. Fotók,
korabeli újságcikkek, lemezborítók
és hanganyagok, valamint képzõ-
mûvészeti alkotások és a korsza-
kot idézõ installációk segítik a láto-
gatót a felfedezésben.

A kiállítás másik zalaegerszegi
vonatkozása a Reflex Színpad,
mely az alternatív színházak tanul-
mányozása közben került Kaján
Imre látókörébe, ezért tõlük is kér-
tek anyagot. Merõ Béla, a színi

társulat egykori vezetõje érdeklõ-
désünkre elmondta: meglepetés
volt számára, hogy ha csak két ko-
rabeli fotó erejéig is, de szerepel-
hetnek a szombathelyi kiállításon.
Az egyik képen abból az elõadá-
sukból látható egy jelenet, amit
1971-ben a Balassagyarmati Szín-
játszó Fesztiválon betiltottak. „A
völgy felett lebegõ lány” címû
misztériumjátékot Baka István írta. 

A '70-es évek eleji mûvészeti
élet rövid felvirágzása mégsem
múlt el nyomtalanul, hiszen a „hi-
vatalos” kultúra is változott lassan.
A hatalom megértõbb nem, de
óvatosabb lett, és számos, a prog-
resszióban induló mûvészt fokoza-
tosan beemelt a támogatottak „kö-
rébe”. 

A kiállítást hosszabb idõszakra
tervezték, így egészen 2024 máju-
sáig látogatható lesz.
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AAJJÁÁNNLLÓÓ
NOVEMBER 18. PÉNTEK 19.30

RÓMEÓ VÉRZIK-KONCERT
A Rómeó Vérzik egy felvidéki magyar rock és rock and roll ze-

nét játszó zenekar. 1995 nyarán Egerben Kovács László (Kova)
papírra vetette a Rómeó Vérzik címû dal szövegét, melyet egy
amerikai film ihletett. Állandó szereplõi a kisebb és nagyobb zenei
fesztiváloknak.

Elõzenekar: Red Rockets
Jegyárak: elõvételben 3500 Ft, a koncert napján 4000 Ft. Je-

gyek elõvételben kaphatók kizárólag a Keresztury Dezsõ VMK
jegypénztárában. Online: www.rock1.hu

A rendezvény az NKA Hangfoglaló Program keretében valósul
meg. 

Helyszín: VMK Caffé

NOVEMBER 19. SZOMBAT 21.15   

LORD-KONCERT
A Lord zenekar jubileumi turnéval érkezik a Keresztury VMK-

ba. Jegyek az intézményben elõvételben már kaphatók. Kizárólag
a Keresztury Dezsõ VMK jegypénztárában!
Kapunyitás: 19.30
Vendég: 20.00
Lord: 21.15

Jegyárak: elõvételben 4000 Ft, koncert napján 5000 Ft.
A rendezvény az NKA Hangfoglaló Program keretében valósul

meg. Támogató: 3B Hungária Kft.
Helyszín: Keresztury Dezsõ VMK

– pet –

A szervezet vezetõje, Tánczos
György lapunknak elmondta: egy
sokszínû kiállítási anyag gyûlt ösz-
sze, melyet egy impozáns helyszí-
nen mutathatnak be. A tizenöt al-
kotómûvész (Budaházi Tibor,
Buday Mihály, Farkas Ferenc,

Frimmel Gyula, Horváth László,
Karner László, Nagy Kálmán,
Nagy Szilvia, Nemes László, Né-
meth János, Németh Miklós,
Oravecz Viktória, Szényi Zoltán,
Tánczos György, Varga Bálint) leg-
újabb képeit és szobrait két terem-

ben állították ki. A változatosság a
csoport tagjainak munkásságát,
stílusát és életkorát nézve termé-
szetes, hiszen az egyesület min-
den tekintetben egy széles spekt-
rumát fogja át a zalai – és fõleg a
Zalaegerszeghez kötõdõ – képzõ-
mûvészeknek. 

A megnyitón Budaházi Tibor

festõmûvész beszélt a kiállított
mûvekrõl és azok alkotóiról. A ren-
dezvényen közremûködött a Fes-
tetics-zeneiskola egy növendéke
és tanára. 

A kiállítás december 11-ig láto-
gatható. 

VITRIN TÁRLAT KESZTHELYEN
SOKSZÍNÛ VÁLOGATÁS A LEGÚJABB MÛVEKBÕL

Egy kiállítás erejéig Keszthelyre „költözött” a zalaegerszegi Vit-
rin Kortárs- és Iparmûvészek Társasága. Az egyesület tagjainak a
Balaton Színház Básti- és Kacsóh-termében nyílt csoportos tárlata.

„Hit, Haza, Megmaradás”
címmel nyílt plakát- és
makettkiállítás a magyar szen-
tek emléknapja alkalmából a
Zrínyi Miklós Gimnázium aulá-
jában. A kiállított mûveket az is-
kola „kisgimnazistái”, vagyis a
6. N osztály tanulói készítették.

– pet –

Stárics Roland igazgatóhelyet-
tes, a diákok felkészítõtanára a
megnyitó elõtt lapunknak elmond-
ta: a magyar szentek és boldogok
emléknapja (november 13.) apro-
póján egy projektmunkában vettek
részt a gyerekek, kapcsolódva a
történelem, valamint a hon- és
népismeret tantárgyak anyagá-
hoz. A magyarság múltjában a hit,
a haza, a megmaradás, a függet-
lenség és a szabadság olyan fo-
galmak, melyek összekapcsolód-
tak az idõk során. A diákok figyel-
mét erre szerették volna ráirányí-
tani.

Olyan plakátokat és makette-

ket alkottak a gyerekek, melyek a
magyarság nomád/pogány hitvilá-
gától indulva, az Árpád-házi szen-
tek életútján át, egészen a koro-
názási jelvények bemutatásáig vil-
lantják fel a történelem fõbb mo-
mentumait. A képzeletbeli idõvo-
nalon látható mûvek részben az
iskolában, részben pedig otthon,
házi feladatként készültek. Cél
volt ugyanis, hogy élményszerûvé
tegyék a tananyagot, továbbá,
hogy a diákok tapasztalatot sze-
rezzenek a közösségi és a kutató-
munka terén. 

A kreatív, szépen kivitelezett
alkotásokon megelevenedik a jur-
ták világa, István egyház- és ál-
lamszervezõ alakja, de Gellért
püspök, Szent László, Szent Er-

zsébet és Szent Margit is. Sõt a
koronázási ékszereket (például a

Szent Koronát) is elkészítették a
gyerekek.

PLAKÁTOK, MAKETTEK A SZENTEK NAPJÁN
KISGIMNAZISTÁK TÁRLATA A ZRÍNYIBEN

KULTURÁLIS NYITÁS, MAJD BETILTÁS
SZOMBATHELYI KIÁLLÍTÁS ZALAEGERSZEGI SZÁLAKKAL

A legendás Syrius zenekarról is megemlékeznek.

Korabeli fotó a Reflex elõadásából.

Kaján Imre



6 Városháza

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. november 17-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2022.  NOVEMBER 23. (SZERDA)

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. december 5.).
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál. (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A I/16. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.075

A III/29. 33 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 7.837

B fsz. 5. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.550 

B II/18. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.075  

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

VÁROSRENDEZÉSI SZAKREFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány)

szakképzettség, fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki, építõmérnöki (magas-
építõ területen szerkezetépítõ szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékû te-
lepülésmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékûnek elismert szakképzettség, vagy alap-
képzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktõr vagy magasépítési szakirányon szerzett
szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ épí-
tészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékûnek elismert szakképzettség.

ELÕNYT JELENT:
– ÉTDR-rendszer ismerete,
– építésügyi vizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga,
– „B” kategóriás jogosítvány megléte,
– szakmai gyakorlat. 

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
építésigazgatási feladatok, területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rende-
zéssel, a településkép-védelemmel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, épí-
tésüggyel kapcsolatos egyes feladatok ellátása.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. NOVEMBER 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címzetes fõjegyzõ dönt.
A munkakör 2022. december 1-tõl tölthetõ be.

Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonat-
kozó önkormányzati rendelet alapján történik.

A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõjéhez postai úton (8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19.), vagy e-mailben a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyúj-
tani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl kérhe-
tõ (92/502-121).

TÁJÉKOZTATÓ
Zalaegerszeg András-

hida városrészében, a

Kovács Károly Városépí-

tõ Program keretében fel-

újítják az Iskola utcát. A

burkolatfelújítási munkák

2022. november 10-én

kezdõdtek. A kivitelezés

végett I. ütemben a Gaz-

daság u. és Iskola u. par-

koló útcsatlakozás közötti

szakaszát a gépjármûfor-

galom elõl lezárják. A

Gazdaság utcáról az Is-

kola utcára történõ ráhaj-

tás ezen idõszakban nem

lehetséges, az általános

iskola és parkoló megkö-

zelítése a Körmendi u. fe-

lõl történik.

A munkálatok

elõreláthatóan hat hetet

vesznek igénybe,

2022. december 22-ig

tartanak.

Kérjük a közlekedõk szíves
megértését és türelmét!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség és szakkép-

zettség – a muzeális intézményekrõl, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekez-
désében, továbbá a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak munkaköreirõl és foglalkozta-
tási követelményeirõl, az intézményvezetõi pá-
lyázat lefolytatásának rendjérõl, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításá-
ról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI-rendelet 3. §.
(1) bekezdésében meghatározottak szerint,

– KER szerinti, B2 szintet elérõ idegennyelv-is-
meret, amelynek igazolása történhet különö-
sen legalább államilag elismert komplex típusú
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenér-
tékû okirat, vagy a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítésérõl szóló igazolás bemutatásával,

– végzettségének, szakképzettségének vagy az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban legalább ötéves szakmai gya-
korlatot szerzett, valamint a megbízás idõpont-
jában vezetõi gyakorlattal is rendelkezik,

– végzettségének és szakképzettségének vagy
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ,
kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudomá-
nyos tevékenységet végez, amelynek igazolá-
sa történhet kutatási, publikációs vagy oktatási
munkák bemutatásával, továbbá projektben
való részvétel igazolásával,

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. En-
nek hiányában a vezetõ állású munkavállalói
munkakör betöltését követõ két éven belül köte-
les a képzést elvégezni, és az azt igazoló okira-
tot bemutatni. Aki a képzést határidõben nem
végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot
nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoz-
tatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének
kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász
szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést
az intézményvezetõi munkakör betöltését meg-
elõzõen elvégezte, és azt okirattal igazolja.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok köz-

jegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tu-

dományos munka bemutatását,

– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– bérigény megjelölését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásá-

ban részt vevõk a pályázat tartalmát megis-
merhetik,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot arról, hogy pályázatát a közgyû-
lés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja,

– nyilatkozatot, hogy a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében
személyével kapcsolatban összeférhetetlen-
ség nem áll fenn

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. és Deák Fe-
renc tér 6.

Ellátandó feladatok:
intézményvezetõi feladatok ellátása (a könyv-
tár képviselete, a könyvtári munka stratégiai
tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzé-
se, a munkarend és ügyrend meghatározása,
munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény al-
kalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított
költségvetési elõirányzatokkal.)

A pályázatok benyújtásának határideje:
2022. december 15.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2023. február 28.

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja 2023.
április 1-je, a magasabb vezetõi munkakör betölté-
se határozott idõtartamra, 2028. március 31-ig
szól, a munkaszerzõdésben 3 hónap próbaidõ ke-
rül kikötésre.

A munkabér megállapítása a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 2012. évi I. tv alapján közös meg-
egyezéssel történik. A pályázatokat Zalaegerszeg
megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaeger-
szeg, Kossuth L. u. 17–19.) kell benyújtani, és ez-
zel egyidejûleg a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail-címre megküldeni. A pályázatokról a benyúj-
tásra elõírt határidõt követõen bírálóbizottsági sze-
mélyes meghallgatás után a közgyûlés dönt. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás
dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a
92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

MAGASABB VEZETÕI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
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A ZTE gólkülönbsége 24–17, a
megszerzett pontok száma 22.  Az
elmúlt szezonokban viszonylag
sok gól kapott a zalai csapat. A ka-
pott gólok száma lecsökkent, így a
gólkülönbség pozitív tartományba
került.

A klub szlogenje: a ZTE a jövõ
csapata, ennek szellemében tör-
tént a nyári igazolás is. Az új légió-
sok mellett javarészt fiatalok ér-
keztek a kék-fehérekhez. A moz-
gás sem volt kicsi a játékoskeret-
ben, 17 távozó helyére ugyaneny-
nyi labdarúgó érkezett, igaz, egy
részével még nem az elsõ csapat
kereténél számolnak. A legjobb
igazolásnak Ikoba számít, aki már
szerepelt a ZTE-nél. Szlovákiából,
Trencsényrõl igazolt viszsza a za-
laiakhoz. A támadó a kezdeti bi-
zonytalankodás után a ZTE gólvá-
gója lett, 10 találattal holtverseny-
ben vezeti a góllövõlistát. A csatár
remekül használja ki fizikai adott-
ságait, és fejjátéka is átlag feletti.
Essék szó egy távozóról is, aki sa-
ját maga kérte szerzõdése felbon-

tását, Halilovics a középpályán ér-
téke volt a zalai csapatnak. Õsszel
Mocsi Attila meghívót kapott a
Marco Rossi-vezette nemzeti csa-
pat keretébe, így  a ZTE-nek ismét
lehet válogatott játékosa. Sokan
féltették a megfiatalított együttest,
ami így a bajnokság felénél el-
mondható, felesleges volt. A csa-
pat viszonylag gyorsan öszszerá-
zódott.

A zalaiak idegenben kezdték a
bajnokságot és küzdelmes mérkõ-
zésen, helyenként jó játékkal
nyertek a Bp. Honvéd otthonában.
Utána jött a Ferencváros ellen el-
halasztott találkozó, amit késõbb
pótolnak. Az Újpest elleni 1–1-es
döntetlen, amikor egy félidõn át
emberhátrányban játszottak a za-
laiak, Gergényit állították, a fõvá-
rosiak a hosszabbítás utolsó per-
cében egyenlítettek. Egy kisebb
hullámvölgy jött, elõbb a Kisvár-
dától kapott ki hazai pályán a ZTE
úgy, hogy vezetett. Következett a
Kecskemét, ahol szintén elõnyben
voltak a zalaiak, ám itt is jött egy

kiállítás a kék-fehéreknél (Huszti),
és nyert az NB I újonca.  A folyta-
tásban magabiztos siker a DVSC
ellen hazai környezetben. Az õsz
legnagyobb különbségû gyõzel-
mét Mezõkövesden aratta a ZTE
(5–0). A Puskás Akadémia ellen
szintén vezetett a kék-fehér alaku-
lat. A sok kihagyott helyzet meg-
bosszulta magát, és fordítottak a
vendégek (1–2).  Két döntetlen
következett a sorban, 1–1-gyel.
Mindkét esetben a ZTE egyenlí-
tett, elõbb a Vasas, majd a Mol
Fehérvár ellen. Magabiztos gyõ-
zelem a Paks felett 3–0-ra, hosz-
szú idõ után nyert az egerszegi
alakulat az atomváros csapata el-
len. Aztán egy botlás hazai pá-
lyán, az õszi idény leggyengébb
játékával kapott ki 2–0-ra a zalai
csapat a Bp. Honvédtól. A Ferenc-
város vendégeként jól játszott a
ZTE, de szoros mérkõzésen kika-
pott. Jött az Újpest, a  hazai mér-
kõzésen is kiállítottak egy játékost
a kék-fehérektõl (Csóka), a házi-
gazdák remek védekezéssel meg-
õrizték egygólos elõnyüket és
nyertek. A kisvárdai vendégsze-
replésen, az õszi idény egyik leg-
jobb játékával nyertek az eger-
szegiek 3–0-ra. Hosszú idõ után
verte meg a szabolcsi csapatot a

zalai alakulat. A Kecskemét elleni
idényzárón, a zalaiak végig fö-
lényben játszottak, de nem sike-
rült gólt szerezniük, akárcsak az
ellenfélnek. Az újonc remekül vé-
dekezett, nem véletlenül áll a ta-
bellán a zalaiak elõtt.   

Nyáron új vezetõedzõ is érke-
zett a ZTE FC-hez, Ricardo Moniz,
aki Magyarországon dolgozott a
Fradinál. Gyorsan összerakta a
csapatot. A letámadásos játékot
honosította meg, az eredmények
mutatják, a játékosok fogékonyak
voltak az új játékrendszerre. 

A bajnokság megkezdése elõtt
a vezetés az elsõ hatban való
végzést jelölte meg a csapat szá-
mára. A tervek a bajnokság felé-
nél teljesülni látszanak. Persze
még sok minden változhat, jön
egy téli átigazolási szezon. Nyil-
ván a mai gazdasági helyzetben
nagy változások nem várhatóak a
zalaiak játékoskeretében. Szak-
mai okok sem indokolják. A na-
gyobb változások az alsóházban
tanyázó csapatoknál elképzelhe-
tõ. Minden bizonnyal egy Újpest,
Bp. Honvéd, Vasas nem szeretne
kiesni az NB I-bõl. Egy biztos, ha
a ZTE a tavaszi szezonra is tarta-
ni tudja formáját, eredményes
szezont zárhat.

A FIATAL CSAPAT EDDIG JÓL TELJESÍT
ÍGÉRETES POZÍCIÓBAN AZ ÕSZ UTÁN A ZTE FC

A katari labdarúgó-világbajnokság miatt viszonylag gyorsan
véget ért az NB I-es labdarúgó-bajnokság õszi idénye. A ZTE FC
együttese viszonylag jó pozícióban várja a tavaszi folytatást. A
zalaiak az 5. helyen zártak, hatszor nyertek, négyszer játszottak
döntetlent és ötször kaptak ki.

– Az egyik szemem sír a másik
nevet – kezdte Fehér László, a ZTK
FMVas edzõje. – A csapat nemzet-
közi szinten a világkupán remekelt.
Amatõrként bronzérmesek lettünk.
Két profi együttes elõzött meg min-
ket. Elmondható, a maximumot
hoztuk ki a Vk-ból. A hazai bajnok-
ságban már van hiányérzetem. A
Szeged mellett a kaposvári találko-
zónk is rangadóvá lépett elõ, mivel
a nyári átigazolás során a somogyi-
ak alaposan megerõsödtek. Saj-
nos, a rangadókon csapatszinten
nem úgy teljesítettünk, ahogy az el-
várható. A két vereségünk azt je-
lenti, hogy a tavasz során már nem
botladozhatunk, ha ott akarunk len-
ni a dobogón, netán esélyünk le-
gyen a bajnoki címre. Csapatfában
kell elõre lépünk, a nemzetközi
szinten is jól hangzó 3750–3800
fás szinten kell teljesíteni.

– A bajnokság elõtt a ZTK
FMVas játékoskerete szûkült,
Kozma távozott, és csak egy if-
júsági játékost sikerült igazol-
niuk. Ez is belejátszott a gyen-
gébb õszbe?

– A keretünk hét felnõtt játékos-
ból áll, többször akadt, hogy egyéb
elfoglaltság miatt nem állt rendel-
kezésemre mindenki. Többször
hozzá kellett nyúlni a fiatalokhoz.

A fiatalok nem okoztak csalódást,
de még tõlük nem elvárható, hogy
húzzák a csapat szekerét. 

– A jelenlegi keretnek is fel
kellett volna venni a versenyt a
Szegeddel és Kaposvárral?

– Igen, de nem bánkódunk,
mindkét csapatot hazai pályán fo-
gadjuk, csak a õszi idény fejezõ-
dött be, a tavaszi idény még hátra
van. Bizakodom, hogy tavasszal
valamennyi mérkõzésünket meg-
nyerjük, akkor biztosan a dobogón
végzünk, egy kis besegítéssel ta-
lán a bajnoki címünket is megvéd-
hetjük. Természetesen ehhez az
szükséges, hogy a sérülések elke-
rüljenek minket, a szûk keretbõl
mindenki a rendelkezésemre áll-
jon. Az ellenlábasinknál, a Kapos-
vár két csapatot versenyeztet, de
a Szeged is bõvebb kerettel gaz-
dálkodik, mint mi.

– A jó világkupa-szereplés
Bajnokok Ligáját ért, a sorsolás
után német csapatot kaptak el-
lenfélként. Sikerült már feltérké-
pezni õket? 

– Sajnos, Fortuna nem fogta a
kezünket. A nem kiemelt csoport-
ból a legerõsebb ellenfelet kaptuk.
Nagyon jól kell teljesíteni a fiúk-
nak, ha tovább akarunk lépni. Az
elsõ összecsapás Egerszegen

lesz, szeretnénk megnyugtató
elõnyt szerezni a visszavágóra. Jó
lenne továbbjutni a legjobb nyolc
közé, ehhez összeszedett, kon-
centrált játékra lesz szükség.  

– Energiaválság zajlik az or-
szágban, sportcsarnokok zár-
nak be, vagy takaréklángon üze-
melnek. Mennyire érinti a teké-
zõket?

– Mi sem maradunk ki a sorból,
igyekszünk takarékosan mûködni.
Ennek ellenére elképzelhetõ, hogy
a teremhasználatért fizetnünk kell.
Mennyire sikerül kigazdálkodni,
nem tudom. Amatõr csapatként
szerény költségvetésbõl gazdálko-
dunk. Az is elképzelhetõ, hogy a fi-
zikális edzések felé kell elmozdul-
nunk, ebbõl többet tartani, mivel a
golyós edzéseink száma is csök-
kenhet. Döntés még nincsen, de
reménykedem, hogy olyan határo-
zat születik, hogy  a BL-re becsü-
lettel fel tudunk készülni.

BL-SZEREPLÉS ELÕTT A ZALAIAK
GYÕZTES TAVASZI HADJÁRATBAN BÍZIK A ZTK FMVAS

Befejezõdött a bajnokság õszi idénye a tekézõk Szuper Ligájá-
ban. A ZTK FMVas férficsapata, a második helyrõl várja a folyta-
tást. A zalaiak hétszer nyertek és kétszer kaptak ki az õsz során.
A Szeged mellett az idei szezonra alaposan megerõsödött Kapos-
vártól is vereséget szenvedtek. A világkupán viszont jól teljesítet-
tek, bronzérmet szerzett az egerszegi csapat, amely Bajnokok Li-
gája-szereplést ért.

– Valószínûleg a 4. helyen zá-
runk, mivel a Csepel megelõz min-
ket – kezdte értékelését Pergel
Andrea edzõ. – A csapat szereplé-
sével elégedett vagyok. Nálunk az
õszi idény mindig olyan, hogy ne-
hezen kezdünk, lassan lendülünk
játékba. A tavaszi idényünk szo-
kott sikeresebb lenni. Az õszi sze-
zon során viszont a vártnál jobban
teljesítettünk, a nagy rivális Cse-
pellel döntetlent játszottunk. A ta-
bellán a második helyen álló  Azul
Verde SC-t jó játékkal legyõztük,
voltak bravúrjaink az õsz során.

– A mindig fontos zalai rang-
adót a Kanizsa ellen elbukták. 

– Nagy nyomás volt a lányo-
kon, és rossz napot fogtunk ki. Na-
gyon akartuk a sikert. A nagy aka-
rásnak viszont nyögés lett a vége.
A tudat alattiban ott volt, ha nye-
rünk, az õszi 3. hely is meglehet. A
kanizsaiak jól játszottak, megérde-
melték a gyõzelmet. 

– Az õszi vártnál jobb szerep-
lés csapatérdem, vagy kellett
hozzá több jó egyéni teljesít-
mény is?

– Nem szeretek senkit kiemel-
ni.  Mindig a csapat veszít vagy
nyer. Nagyon fontos, hogy az õszi
találkozókon a csapat gerince min-
dig ott volt a mérkõzéseken. Tar-
tást adtak az együttesnek. Amatõr
csapat lévén nagy szó, mert akad-
tak játékosok, akik munkahelyi
vagy egyéb elfoglaltság miatt nem
tudtak ott lenni minden találkozón.

– Jön a téli szünet, sikerülhet
megerõsíteni a csapatot?

– Ez még a jövõ zenéje.
– Következik a bajnoki szü-

net, de itt van az energiahelyzet.
Kaptak valamilyen tájékozta-
tást?

– Nem tudok mit mondani, ed-
dig biztosított volt a mérkõzésekre
való felkészülésünk. Tudtunk
edzeni villanyfénynél is. Jövõre mi
lesz, még senki nem tudta meg-
mondani. Abban reménykedem,
hogy nagy korlátozások azért nem
lesznek.

– Mik a tavaszi tervek?
– Továbbra is az elsõ hatban

szeretnénk végezni. Az elsõ he-
lyen álló Budaörs kiemelkedik a
bajnokságból. Véleményem sze-
rint veretlenül, pontveszteség nél-
kül nyerik meg a bajnokságot. A
másodiktól a hatodik helyig bárki
odaérhet. Ebben a tartományban
szeretnénk minél jobb helyen vé-
gezni.

DOBOGÓKÖZELBEN
A VÁRTNÁL SIKERESEBB A ZTE FC NÕI CSAPATA

Befejezõdött az õszi idény a labdarúgó NB II-ben. A ZTE nõi
csapata a dobogón, vagy annak környékén végez, mivel vannak
még elmaradt találkozói a riválisoknak. Az õsz zárásaként a ZTE
kapott három ajándék pontot, mivel ellenfele, az Almásfüzitõ le-
mondta a találkozót. Mivel túl késõn tette, a zalaiak 3-0-ás gólkü-
lönbséggel megkapják a 3 pontot. 

ALKALMAZKODNAK
AZ ÚJ HELYZETHEZ
November elsejétõl az eger-

szegi önkormányzat rendelke-
zésének megfelelõen a Zalake-
rámia ZTE KK férfi NB I-es A
csoportos kosárlabdacsapata
csak a bajnoki mérkõzéseit
játssza a Zalakerámia Sport- és
Rendezvénycsarnokban.

A hétközi edzéseket az Ostoros
Károly Csarnokban tartják. A csa-
pat a hazai bajnoki mérkõzés elõt-
ti utolsó edzését tarja még a sport-
csarnokban. A bajnoki találkozók-
ra felfûtik a sportcsarnokot. 

Török Róbert, a ZTE KK ügyve-
zetõje elmondta, hogy át kellett
nézni az Ostoros-csarnok idõbe-
osztását. Egyeztetni kellett az ott
készülõ csapatokkal, fõleg a ZTE
FC utánpótláscsapatainak irányítói-
val, mivel az alsóbb korosztály
együttesei a tél során rendre terem-
ben készülnek. A tárgyalás során
mindenki kompromisszumkésznek
bizonyult. A tervek szerint az új ál-
lapot március végéig marad fenn.

* * *
Költözött a ZTE NKK kosárlab-

dacsapata is. Az NB I  Fehér cso-
portjában szereplõ hölgyek nem-
csak az edzéseket tartják az Osto-
ros-csarnokban, hanem a hazai baj-
noki mérkõzéseiket is itt játsszák.
Õk is valószínûleg március végén
költöznek vissza a Zalakerámia
Sport- és Rendezvénycsarnokba.

EGERSZEGI TOVÁBBJUTÓK
A Zala–Vas Megyei Tekeszövetség közösen rendezte meg a

tekézõk egyéni, felmenõ rendszerû bajnokságát.

Az utánpótláskorúak Sárváron versenyeztek, a szeniorok Zala-
egerszegen. Eredmények. Férfiak. Serdülõk: 1. Mazzag Dávid
(ZTK FMVas) 606 fa. Ifjúságiak: 1. Borsos Bence 607, 4. Muszil
Zoltán 541 fa (mindkettõ ZTK FMVas). Szeniorok: 9. Csarankó
László (Lauf-B TK) 505 fa.

A versenyzõk, a nyugat-magyarországi területi versenyre jutot-
tak.

A Zalaeger-
szegi Birkózó
SE négy sporto-
lóval képviselte
magát az ese-
ményen. A fiúk
kitettek magu-
kért, két diák-
olimpiai címet
nyertek. Zalából
még a Kanizsai
BSE versenyzõ-
je végzett pont-
szerzõ helyen.

Eredmények.
32 kg: 1. Sza-
nati Máté
(ZBSE, Liszt Fe-
renc Ált. Isk.).
35 kg: 5.Timár Bence (ZBSE, Eöt-
vös József Ált. Isk). 38 kg: 1.
Ugranyecz Flórián (ZBSE, Eötvös
József Ált. Isk.). 50 kg 5. Nemes
Dominik (ZBSE, Dózsa György
Ált. Isk.). 58 kg Kiss Boldizsár

(Kanizsai BSE, Zrínyi Miklós Ált.
Isk.).

Edzõk: Berzicza Ferenc, Ge-
rencsér Zoltán, (Zalaegerszegi
Birkózó SE), Szatmári Zsolt (Kani-
zsai BSE).

SZANATI ÉS UGRANYECZ
DIÁKOLIMPIAI BAJNOK

Zalaegerszegen, a Mindszenty-iskola sportcsarnoka adott ott-
hont a diák II-es diákolimpia országos döntõjének. Három területi
selejtezõrõl lehetett kivívni az indulás jogát. A bejutott 199 spor-
tolóból 161-en mérlegeltek a verseny elõtt. 

HAT ÉREM KAPOSVÁRRÓL
A kaposvári Csík Ferenc Uszodában felkészü-

lési versenyt rendeztek. Leginkább a régióból
érkeztek úszók, hogy versenyzési lehetõséghez
jussanak az országos bajnokság elõtt. A Zalaco-
ZÚK csapata 16 sportolóval utazott a viadalra,
minden korosztályban indított versenyzõt. 

Az elsõ csapat tagjai nemcsak saját versenyszá-
maikban indultak, hanem lehetõség volt néhány más
úszásnemben is kipróbálni magukat, tapasztalatokat

szerezni. Az utánpótláscsapat tagjainak kiváló ver-
senytapasztalat és szintfelmérési lehetõség volt a
kaposvári verseny. 

Horváth Csaba vezetõedzõ elégedettségének
adott hangot a versenyt követõen.  Mint mondta, az
eredmények jól alakultak, fõleg a fiatalabbak eseté-
ben látványosabb a fejlõdés, az idõeredmények ja-
vulása. A nagyok is jó formát hoztak az év végi or-
szágos bajnokságok elõtt.  

Dobogós helyezést 6 versenyzõnek sikerült elér-
nie: a Nett Vivien, Nagy-Selmeczy Bulcsú, Nagy
Napsugár trióhoz ezúttal a fiatalok közül Hamusics
Cecília, Balogh Áron és Besenczi Hella is csatlako-
zott.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–Kecskeméti TE 0-0

• NB I-es bajnoki labdarúgó-mér-
kõzés. Zalaegerszeg.

Százhalombattai KSE–
ZTE NKK

71-65
(18-16, 17-17, 19-12, 17-20)

• NB I Fehér csoportos nõi kosár-
labda-mérkõzés. Százhalom-
batta

ZTK FMVas–Ferencvárosi TC
7:1 (3814–3294)

• Szuperligás férfi tekemérkõ-
zés, Zalaegerszeg.



– A. L. –

Már a hét elején megkezdõdött
a hangolódás a programra. A gye-
rekek a kisgyermeknevelõk segít-
ségével különbözõ anyagok fel-
használásával Márton-napi lámpá-
sokat készítettek, minden csoport-
ban másfélét, ezért is lett belõlük
többféle. A biztonság kedvéért
LED-es mécsesek kerültek a lám-
pásokba. Mindemellett énekeltek,
mondókáztak.

Minden, ami a libával kapcsola-
tos, terítékre került ezen a héten,
mondta érdeklõdésünkre Ma-
gyarné Vugrinecz Zsuzsanna böl-
csõdevezetõ. Az intézmény neve-
lési programjában nagy hangsúlyt
kap a néphagyományok õrzése,
ezt szolgálta pár héttel ezelõtt a
népmesék napja és most a Már-
ton-napi rendezvény, amelyen is-
mét jelen voltak a szülõk, a nagy-
szülõk és a testvérek. Erre a nap-
ra lámpásokkal, libafigurákkal
Márton-napi hangulatba varázsol-
ták a bölcsõde egyik udvarát. Innét
indult a menet két, libajelmezbe öl-
tözött kisgyermeknevelõ felveze-
tésével a bölcsõdén át ki az utcára
és onnét vissza az udvarra.

A gyerekeket játékos feladatok
is várták, amelyek ügyességüket
tették próbára. Evõkanállal tojás-
tartókba mûanyag (liba)tojásokat
tettek, papírdobozokra ragasztott
libafigurákat etettek, kivágott csõ-
rükbe dobálva a kukoricacsu-
hékat. 

A szociális munka napja al-
kalmából rendezett ünnepséget
a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság Zala Megyei Ki-
rendeltsége a Megyeházán,
amelyen elismeréseket vehet-
tek át az ápolást, gondoskodást
nyújtó intézményeik legkivá-
lóbb dolgozói.

– liv –

A szociális munka napja 1997
óta ünnep, november 12. pedig
2016 óta munkaszüneti nap is,
mondta Zimborás Béla, a Zala me-
gyei kirendeltség igazgatója, hoz-
zátéve azt, hogy ezzel nem élhet
mindenki, mert a szociális ellátás-
ban minden nap munkanap. Nem
napi 8 vagy 12 órát jelent, mert ha-
zaviszik a rájuk bízott gyermekek,
idõsek és sérültek gondjait, prob-
lémáit. Kiemelte, ez egy olyan hi-
vatás, amelybe a dolgozók belevi-
szik saját személyiségüket. Mit
gondolnak errõl az áldozatos mun-
káról a gondozottak, illetve a dol-
gozók családtagjai, az igazgató
néhány levélbõl idézett. Egy gyer-
mekotthonban élõ 14 éves gyer-
mek azt írta: „többet adnak egy
beszélgetéssel akár egy közös
programmal, mint a saját csalá-
dom”. „Kölcsön adlak szombaton
is a bácsiknak és a néniknek, hogy
vigyáz rájuk, de este gyere haza”
írta édesanyjának egy gyermek. 

A rendezvényen köszöntõt
mondott Vigh László országgyûlé-
si képviselõ, méltatva a szociális
területen dolgozók nagy türelem-
mel és empátiával végzett munká-
ját.

A díjátadón dr. Simon Attila Ist-
ván, a Szociális és Gyermekvédel-
mi Fõigazgatóság fõigazgatója Fõ-
igazgatói dicséretét nyújtották át
Smuczer Líviának, a Zala Megyei
Gondoskodás Egyesített Szociális
Intézmény koordinátori feladatokat
ellátó ápolójának, Szabó Ferenc-
nének, a Zala Megyei Gyermekvé-

delmi Központ nevelõjének, Hege-
dûs Csabának, a Zala Megyei Fa-
gyöngy Egyesített Szociális Intéz-
mény portás-gépkocsivezetõjé-
nek, valamint a Zalai Kutyabarátok
Egyesületének, amit Gróf Krisztián
és dr. Nagy Erzsébet vett át. 

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke Zala Megye
Címere emlékplakettet adományo-
zott Varga Tünde Tímeának, a Za-
la Megyei Szivárvány Egyesített
Szociális Intézmény Hóvirág Ott-
hona koordinátori feladatokat ellá-
tó ápolójának. Tóthné Födõ Gyön-
gyi, a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamara Zala Megyei Te-
rületi Szervezetének elnöke
MESZK elismerõ oklevelet ado-
mányozott Kocsis Gyöngyinek, a
Zala Megyei Fagyöngy Egyesített
Szociális Intézmény gyógyszere-
lésért felelõs ápolójának.
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Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

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

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4% 

C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100% 

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

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

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

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. november 24. csütörtök, november 25. péntek,

november 30. szerda.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl 2022. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

MÁRTON-NAPI MÓKA

Márton-napot tartottak a Cseperedõ Bölcsõdében lámpás fel-
vonulással, zenével, libazsíros kenyérrel, pogácsával és meleg
teával november 11-én, a középkor egyik legnépszerûbb szentjé-
nek ünnepén.

Szabó Ferencné, Hegedûs Csaba, Smuczer Lívia, Kocsis Gyöngyi,
Varga Tünde Tímea, dr. Nagy Erzsébet, Tóthné Födõ Gyöngyi,
mögöttük Pácsonyi Imre, Vigh László, Zimborás Béla és Gróf Krisztián.

SZEMÉLYISÉGÜKET IS

BELEVISZIK A MUNKÁBA

A SZOCIÁLIS TERÜLET KIVÁLÓSÁGAIT DÍJAZTÁK


