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Kósi Zsolt tûzoltó hadnagy, a Za-
la Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság szóvivõje elmondta, január
21-én nem sokkal éjfél után érkezett
jelzés a mûveletirányító ügyeletre,
hogy kigyulladt egy négyemeletes
társasház negyedik emeleti lakásá-
nak szobája a Landorhegyi úton. A
nagyobb bajt a város hivatásos tûz-
oltóinak gyors beavatkozása akadá-

lyozta meg, a kiérkezõ rajok két víz-
sugárral megfékezték a lángokat. Az
oltás ideje alatt 15 embernek kellett
ideiglenesen elhagynia otthonát. A
tûz pontos okát még vizsgálják.

Zalaegerszegen egy hét leforgá-
sa alatt a második tûz január 24-én
történt. Este fél tíz körül érkezett jel-
zés, mert lángra kapott a karácsony-
fa egy Rákóczi utcai, négyemeletes
társasház harmadik emeleti lakásá-
ban. A négy tûzoltójármûvel a hely-
színre érkezett tûzoltók gyorsan
megkezdték a lakótömb kiürítését, a
18 lakásból összesen 37 ember
hagyta el ideiglenesen otthonát az
oltási munkálatok idejére. Közülük
11-en a közeli tûzoltóságra mentek
melegedni a hideg miatt. A tûzoltók
a katasztrófavédelmi mûveleti szol-
gálat irányítása alatt létrasugárral és
vízsugárral, valamint kéziszerszá-

mokkal fékezték meg a lángokat.
Gyorsaságuknak köszönhetõen
más lakásokra nem terjedt át a tûz.
Szerencsére személyi sérülés itt
sem történt, de ez az ingatlan is lak-
hatatlanná vált. Mindkét eset rávilá-
gít arra, hogy elég egy apró figyel-
metlenség ahhoz, hogy egy élet
munkája kárba vesszen, holott ezek
az esetek megelõzhetõk lennének!

Az országos statisztikák szerint
leggyakrabban a nyílt láng haszná-
lata, dohányzás, elektromos meghi-
básodás vagy a fûtési rendszer hi-
bája vezet tûzhöz. Zalában tavaly
több mint 140 lakástûzhöz riasztot-
ták a tûzoltókat, hárman életüket
vesztették. 

A társasházak egy fõ jellemzõje,
hogy kis területen nagy létszámban
élnek emberek. Amennyiben egy
berendezési tárgy vagy eszköz fe-
leslegessé válik, tárolása minden
esetben gondot okoz, ezért jellem-
zõen a tûzvédelmi szabályokat fi-
gyelmen kívül hagyva szabálytalan
helyen tárolják azokat.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A bruttó 267,5 millió forintos be-
ruházást a Modern Városok Prog-
ram Kovács Károly Városépítõ
Programja keretébõl finanszíroz-
ták. Balaicz Zoltán polgármester
ezzel kapcsolatban elmondta, ez a
program nemcsak 91 helyszínen
tesz lehetõvé utakat, járdákat, par-
kolókat érintõ beavatkozásokat a
városban, része volt a szennyvíz-
tisztító telep energetikai korszerû-
sítése is. A fejlesztést sem az ön-
kormányzat, sem a Zalavíz Zrt.
nem tudta volna megvalósítani ön-
erõbõl, ezért nagy jelentõségû az
állami támogatás, emelte ki a pol-
gármester. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, hogy nyolc esztendeje
nem emelkedtek a rezsiárak Ma-
gyarországon, és hogy ezt tartani

tudják, olyan technológiai újítások
is kellenek, mint ami a zalaeger-
szegi szennyvíztisztító telepen
megvalósult. A kormány továbbra
is kiáll a rezsicsökkentés mellett.
Az elkövetkezõkben a közmûrend-
szerek felújítása mellett célja az is,
hogy azokon a kistelepüléseken is
kiépüljön szennyvízhálózat, ahol
még nincs.

Bali Zoltán alpolgármester úgy
vélekedett, hogy Zalaegerszegen
megvan az a szakmai tudás és in-
nováció, amellyel országosan is
példát tudnak mutatni. Ilyen volt tíz
évvel ezelõtt a szennyvíztisztító
telep energiafelhasználásának
csökkentésére létesített biogáz-
üzem, amellyel villamos energiát
állítanak elõ. A biogáz emellett

gépjármûvek tankolására is hasz-
nálható. A hõszivattyús rendszer
kiépítésével pedig újabb lépést tet-
tek a környezettudatosabb és
energiahatékonyabb üzemeltetés
felé.

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök-vezérigazgatója azt mondta:
céljuk az, hogy a zalaegerszegi
szennyvíztisztító telep az ország-
ban elsõként mûködjön fosszilis
energia nélkül 2024–25-re. Ezt
szolgálja a mostani beruházás is.
A szennyvíz hõenergiáját haszno-
sító hõszivattyús rendszerrel és
hõközponttal annyi földgázt takarí-
tanak meg naponta, amennyit kö-
rülbelül tíz háztartás használ fel ez
idõ alatt. A most kiépített technoló-
giához egy újabb fejlesztés során
napelempark is csatlakoztatható,
amely a hõszivattyúkat látja el
majd árammal. Megfelelõ hõmeny-
nyiség esetén a rendszer alkalmas
lesz távhõ elõállítására is, amit az
önkormányzati ingatlanok fûtésé-
hez használhatnak majd fel.
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A helyi érték

FEJLESZTÉSEK A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN
FOSSZILIS ENERGIA NÉLKÜL

KÉT LAKÁSTÛZ EGY HÉT ALATT
INTÕ JEL A TÛZVÉDELMI SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA

Az elmúlt idõszakban két négyemeletes társasház lakásában
keletkezett tûz Zalaegerszegen. A hivatásos tûzoltók gyors be-
avatkozásának köszönhetõen személyi sérülés egyik helyszínen
sem történt, de a két, tûzzel érintett épületbõl összesen 52 em-
bert kellett kimenekíteni az éjszaka közepén.

A zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen az elfolyó szennyvíz
hõenergiáját hasznosító hõszivattyús rendszert építettek ki, ami-
vel az irodák és egyéb helyiségek fûtésének egy részét tudják
biztosítani. A korszerûsítéssel újabb lépést tettek annak érdeké-
ben, hogy néhány éven belül fosszilis energiahordozók nélkül va-
lósuljon meg a telep energiaellátása.

Elõtérben a hõszivattyús rendszert tartalmazó akna.
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ÉVINDÍTÓ
MADÁRGYÛRÛZÉS

A botfai Mindszenty Ifjúsági
Házban madárgyûrûzéssel indí-
tották az új évet. A hideg elle-
nére lelkes, fõleg gyerekek al-
kotta csapat egészítette ki a
madarászokat. Így együttes
erõvel 64 madárra került gyûrû,
és három visszatérõ kis tollast
is befogtak a hálók.

– B. K. –

Szakemberként dr. Illyés Zoltán
és Zalai Béla vezette a programot.
Munkájukat segítette, fõleg az ad-
minisztráció terén, Gecseg Veroni-
ka (Mindszenty-iskola). A doku-
mentálás fontos, a Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi egyesü-
let adatbázisát gazdagítja, ponto-
sítja. Ezen akció számszerûsítve
12 madárfaj, 64 egyedét jelenti. A
megfigyelés az állatok nemére,
becsült korára és általános egész-
ségi állapotára terjedt ki. Darab-
szám terén a listavezetõk a szénci-
negék és a zöldikék. De magas
számban akadt kékcinege is. Ezen-
kívül mezei verebek, fenyõpintyek,
barátcinege, csíz, csuszka, fekete-
rigó, fenyvescinege, meggyvágó,
és tengelic kapott gyûrût e napon. 

(Folytatás a 4. oldalon.)



Átadták az Év legjobb forralt
bora és az Év legkedveltebb
vendéglátóhelye díjakat. Mind-
két versenyt 2021-ben hirdették
meg, a jelöltekre pedig az e cél-
ra létrejött internetes felülete-
ken szavazhatott a közönség.

– pet –

Az Egerszegi advent legjobb
forralt bora a vendégek véleménye
alapján a Borkockáé lett, akik már
nem elõször vehetik át a gyõztes-
nek járó jutalmat. Balaicz Zoltán
polgármester a díjátadón elmond-
ta: 2016 decemberében hirdették
meg elõször a versenyt a Város-
marketing Iroda ötlete alapján. Az
elsõ nyertest 2017 januárjában kö-
szöntötték. Azóta – a tavalyi
pandémiás évet leszámítva – min-
dig megrendezték a versenyt. A
mostani megmérettetésen is az
Egerszegi advent árusai vehettek
részt. A közönség összesen 1124

szavazatot adott le. A vendégek a
Borkocka forralt borát találták a
legízletesebbnek (második helyen
a Tütü gasztrobusz, harmadik he-
lyen pedig a 4Seasons Cafe és
Cocktail Bar végzett).

A Borkocka nevében Takács
András tulajdonos vette át az elis-
merést. Mint mondta: hagyomá-
nyos receptúra alapján készítik a
forralt bort, és odafigyelnek arra,
hogy az alapanyagok kiváló minõ-

ségûek legyenek. Hozzátette: a
mostani gyõzelem – ahogy a
2019-es is – egy csapatmunka
eredménye. Köszöni a kollégáinak
a helytállást, különösen Kostorják
Zsoltnak, aki a hideg idõben is
mindig tartotta a frontot a Dísz téri
pavilonnál.

Gyõztest hirdettek az Év leg-
kedveltebb vendéglátóhelye ver-
senyen is, melyen ezúttal a
Contrast Cafe Bistro lett a befutó.
A polgármester a díjat átadva fel-
felidézte: a verseny eredete hosz-
szabb idõre nyúlik vissza, hiszen
2005–2010 között az önkormány-
zat és a KISOSZ közös szervezé-
sében „Év vendéglátóhelye” cím-
mel hirdettek versenyt. Ezeken
még egy szakmai zsûri járta inkog-

nitóban az éttermeket, cukrászdá-
kat, kávéházakat. 2010-tõl aztán
több éves szünet következett,
majd 2016-tól – szintén a Város-
marketing Iroda kezdeményezé-
sére – ismét kiírták a versenyt,
azonban modernizálva. Immár a
közönség szavazhatott, a vokso-
kat pedig az internetes felületeken

lehetett leadni. A járvány miatt a
tavalyi díjazás elmaradt, ám most
újra gyõztest hirdethetnek. A le-
adott 3452 szavazatból a Contrast
bisztró kapta a legtöbbet, vagyis a
tavalyi évben õket kedvelte legin-
kább a közönség. (A második he-
lyen a Díszpinty, a harmadikon pe-
dig a Fészek bisztró végzett). 

Balaicz Zoltán hozzátette: eb-
ben a formában a mostani volt az
utolsó eredményhirdetés. Jövõre
ugyanis változtatnak a versenyki-
íráson, mivel annyira összetett a
helyi vendéglátóhelyek stílusa. Al-
kalmazkodva a kínálathoz, 2022-
ben két kategóriában (vendéglátó-
hely, illetve kávézó/cukrászda) hir-
detik meg a versenyt.

A Contrast üzletvezetõje, Sze-
keres Péter a díjat megköszönve
többek között elmondta: örülnek,
hogy õket választotta a közönség
a legjobb vendéglátóhelynek. Úgy
érzi, hogy az elismerést nem meg-
szerezni volt nehéz, hanem meg-
tartani lesz az. A mérce magas, a
feladat pedig továbbra is az, hogy
kiváló minõségben, a legjobb
szakmai tudásuk szerint szolgálják
ki a vendégeket. De az is fontos,
hogy minél több nívós vendéglátó-
hely legyen a városban, hiszen ma
már ez is idegenforgalmi húzóerõ-
nek számít.
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Az átadáson dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott arról beszélt,
hogy az általános iskolát követõ to-
vábbtanulás komoly átgondolást,
tervezést igényel. A kormányhivatal
ennek megkönnyítése érdekében
évrõl évre olyan rendezvényeket és
szakmai programokat szervez, ahol
a megye szakképzést folytató kö-
zépfokú oktatási intézményei be-
mutathatják szakmai képzéseiket.
Mindezzel a pályaválasztás elõtt ál-
ló tanulóknak szeretnének hathatós
segítséget nyújtani abban, hogy a
számukra legtesthezállóbb, legal-
kalmasabb szakmát tudják válasz-
tani, amellyel sikeres munkaválla-
lókká válhatnak a munkaerõpiacon.
A járvány elõtti idõszakban mindezt
helyszíni jelenlét mellett kiállítás for-
májában valósították meg. Késõbb

online térbe helyezték; valamennyi
szükséges információt szakértõk-
kel, kortársakkal megtámogatva sa-
ját weboldalon, Facebook-, Insta-
gram- és YouTube-felületeken, va-
lamint a Kréta iskolai rendszeren
keresztül osztották meg.

A szakmák és mesterségek vilá-
ga elnevezésû mûvészeti pályáza-
tot, ennek részeként, egyfajta moti-
vációnövelõ céllal hirdették meg az
általános iskolák felsõ tagozatos
diákjai számára.  A felhívásra öt is-
kolából 36 alkotás érkezett be. A
szakmai zsûri véleményként azt fo-
galmazta meg, hogy a diákok az
õket érdeklõ szakmák, foglalkozá-
sok megjelenítésében kísérletezés-
re törekedtek az ábrázolásmódban
és a technikában egyaránt.

A kormányhivatal a mûvészeti
pályázat mellett nyereményjátékot
is hirdetett honlapján.

JUTALMAZTAK
RAJZBAN A VÁLASZTOTT SZAKMÁRÓL

Szakmák és mesterségek világa címmel hirdetett mûvészeti pá-
lyázatot a Zala Megyei Kormányhivatal a pályaválasztás elõtt álló
általános iskolások számára. A felhívásra beérkezettek közül a
legjobbakat oklevéllel és értékes ajándékokkal díjazták a közel-
múltban a megyeházán.

A közgyûlés módosította 2021.
évi költségvetését, amelynek be-
vétel-kiadási fõösszege 1.007.018
E Ft-ról az elmúlt idõszakban be-
következett változások miatt
1.017.065 E Ft-ra módosult. Majd
elfogadásra került az önkormány-
zat és a hivatal 2022. évi költség-
vetése 825.185 E Ft-os bevételi és
kiadási fõösszeggel, amely tartal-
mazza a törvényi kötelezettségbõl
fakadó tisztségviselõi illetmény-
emelést. A közgyûlés arról is hatá-
rozott, hogy a 2022–2024-es költ-
ségvetési évekre nem tervezett
adósságot keletkeztetõ ügyletet,
és nem kíván ilyet tervezni a
2023–2025-ös költségvetési évek-
re sem.

A soron következõ szavazás-
sal a megyei közgyûlés elfogadta
a Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2022. évi üzleti tervét
355.780 E Ft közhasznú bevétel-
lel és ráfordítással, 0 E Ft vállal-
kozási eredménnyel, továbbá
megállapította ügyvezetõjének

2022. évre vonatkozó megbízási
díját.

A testület jóváhagyta a Testvér-
települési programok és együttmû-
ködések 2022. évi pályázati kiírás-
ra benyújtott „Zala összeköt ben-
nünket” és „Kézmûves örökségünk
nyomában” projekteket, valamint a
nemzeti értékek és hungarikumok
gyûjtésének, népszerûsítésének
támogatására irányuló HUNG-
2022 pályázati felhívásra benyúj-
tandó projektet. A megyei önkor-
mányzat 2021. decemberi dönté-
sének folytatásaként újabb kerék-
párút-fejlesztési támogatási kérel-
mek benyújtásáról is határozott a
Teskánd–Zalaegerszeg, valamint a
Lenti–Hernyék szakaszok megva-
lósítása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve elfogadásra került a
Zala Megyei Önkormányzat 2022.
évi közbeszerzési terve, amelyhez
kapcsolódóan a testület felhatal-
mazta az elnököt az év közben
szükségessé váló módosítások át-
vezetésére.

MIRÕL DÖNTÖTT

A MEGYEI KÖZGYÛLÉS?
A Zala Megyei Közgyûlés 2022. január 27-én, tartotta idei elsõ

ülését, dr. Pál Attila elnök vezetésével.

Egészségügyi kérdésekrõl szól-
va elmondta: az ellenzéket bírálják
azzal, hogy fizetõssé akarják tenni
az egészségügyet, ugyanakkor az
a kormány célja, hogy fideszes ma-
gánklinikák jöjjenek létre, erre ta-
nulmány is készült. Orvos- és nõ-
vérhiány van az állami egészség-
ügyben, és lakosságarányosan
Magyarországon haltak meg a leg-
többen az elmúlt évben. Míg Auszt-
riában a világjárvány miatt ingyen-
tesztet kapnak az emberek, addig
az Orbán-kormány ingyenparkolást
biztosított. Az osztrák példát kellett
volna követni, mondta.

Márki-Zay Péter szerint hazánk
nem azon az úton van, ahol a ’90-es
években elindult. Nem parancsural-
mi rendszerre van szükség, éppen
ezért az a kérdés, lesz-e európai
ország a közeljövõben Magyaror-
szág, vagy továbbra is hazugság-
ban kell élni. Az ellenzéki miniszter-
elnök-jelölt kijelentette: „mi elfogad-
juk egymást olyannak, amilyenek
vagyunk, mi elfogadjuk egymást
magyaroknak, embereknek”.

Szólt az új kormány programjá-
ról is: amennyiben az ellenzék bi-
zalmat kap, Magyarország egy
szabad, emelkedõ, demokratikus
ország lesz, szabad sajtóval. „Mi
nem elvenni akarunk az emberek-
tõl, hanem visszaadni azt, mit el-
vettek tõlük” – fogalmazott. Hozzá-
tette: „a lopás elfogadhatatlan”.

Az utcafórumon dr. Csidei Irén,
az 1-es számú választókerület or-
szággyûlési képviselõjelöltje is
szólt programjáról a zalai emberek
érdekeit figyelembe véve.

KÉT VERSENYEN HIRDETTEK EREDMÉNYT
LEGJOBB FORRALT BOR, LEGKEDVELTEBB VENDÉGLÁTÓHELY

Szekeres Péter, Vida Katalin és Balaicz Zoltán

Balaicz Zoltán, Kostorják Zsolt és Takács András
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A hétvégén Zalaegerszegre látogatott Márki-Zay Péter, az egy-
séges ellenzék miniszterelnök-jelöltje, akivel az Európa téren ta-
lálkozhattak az érdeklõdõk.



– Bánfi Kati –

– Az üzleti és magánéleti sike-
reknek ugyanaz az alapja, az önis-
meret. Tudjam az erõsségeimet,
ebbõl indulhatok ki. Nõként renge-
teg szerepnek, elvárásnak kell
megfelelni, és mindez egy mókus-
kerékbe visz. Mindjárt itt az elsõ
kérdés, hogy kinek is akarunk
megfelelni – kezdte a beszélgetést
Annamária.

– Ha nem vagyok tudatos, nem
veszem észre, hogy hol van az a
pont, ami már méltatlan hozzám.
Szeretnénk felhívni a figyelmet,
mert sok nõ nem is tudja, hogy
bántalmazó kapcsolatban él. Kifo-
gásokat keres, hogy miért viselke-
dett úgy a párja. Tudatosítani kell
a saját határokat – teszi hozzá Ad-
rienn.

– A bántalmazás nemcsak fizi-
kális lehet, bár, mivel ennek látha-
tó nyomai vannak, könnyen fülön-
csíphetõ. Ennél jóval gyakoribb és
nehezebb bizonyítani a verbális,
mentális, lelki bántalmazást. Ezek
hatására csökken az önbizalom,
úgy érzi a bántalmazott, hogy õ
nem alkalmas semmire, vagy nem
alkalmas az adott feladatra, nem is
mer segítséget kérni és ezért nem
is tud kilépni ebbõl a helyzetbõl. A
verbális bántalmazás nagyon
mélyre visz, és akár évek múlva is
kifejti hatását. A magasabban is-
kolázottak körében inkább ez jel-
lemzõ, és lelkileg nagyon meg tud
nyomorítani. 

– Sok nõ nem is tudja, hogy

bántalmazó kapcsolatban él. Mivel
ezt látta a környezetében, számá-
ra ez a „normális” – teszi hozzá
Annamária. 

– Pontosan mi számít bántal-
mazásnak?

– Bármely magatartás, amely
odavezet, hogy megalázva, kelle-
metlenül érzed magad. Visszajel-
zésed ellenére is tovább folytatja a
viselkedést a partner, ez lehet akár
levegõnek nézéstõl, durva „vic-
cen” át, a lealacsonyító megjegy-
zésekig. Nem lehet kommunikálni
érdemben a problémáról és folya-
matosan ismétlódik – mondja An-
namária.

– És nemcsak párkapcsolat-
ban, hanem munkahelyen, iskolá-
ban (diák-diák, tanár-diák) is elõ-
fordulhat ilyen helyzet. Ami pedig
manapság terjed és nem veszik
elég komolyan, az a közösségi ol-
dalakon keresztüli erõszakosság.
Itt nincs meg az a gát, ami egy
szemtõl szembeni kommunikáció-
ban jellemzõ, és ezért durvább a
hangnem. Valamint meg kell emlí-
teni az önbántalmazás esetét is.
Önostorozás, önszabotálás – so-
rolja Adrienn.

– Ezeknek utána kell járni,
hogy honnan erednek, miért ala-
kultak ki. Miért jó nekem az az is-
merõs vagy rossz, ez a megszo-
kott nekem semmi sem sikerül, a
régi lemez – teszi hozzá Annamá-
ria.

– A bántalmazó és bántott fél
között egy sajátos függõ viszony
alakul ki, úgymond passzolnak

egymáshoz, valamilyen trauma-
tikus elõzmény miatt. Ezért, amíg
nem ásunk a dolgok mélyére, meg
nem értjük az okokat, ami akár
transzgenerációs is lehet, nehéz
kilépni. Ha elkezdünk másként
gondolkodni, másként kommuni-
kálni, másként reagálni, új viselke-
dési módokat veszünk fel, elindul
egy fejlõdés. Ez persze nem egy
rózsaszín szirupos folyamat, és
jellemzõen a bántalmazó kapcso-
lat vége szétfejlõdés. Viszont azért
is jó tisztában lenni a miértekkel,
hogy késõbb ne egy hasonló
szituációban találjuk majd magun-
kat. 

– Bár most erõsen patriarchális
társadalomban élünk, de a nõi tu-
datosodás egyre erõsebb. Nem

véletlen, hogy sok az egyedül élõ
nõ, egyedülálló anya. Az ördögi
köröket meg lehet törni, belsõ
munkával. Nem mindegy, hogy mit
adunk tovább a gyermekeinknek,
milyen útravalót visznek magukkal
– mondja Annamária

– Ne féljünk a konfliktusoktól!
Nem attól jó a kapcsolat, hogy
nincs benne konfliktus, hanem,
hogy azt megfelelõen tudják kezel-
ni. Merjünk nemet mondani, mer-
jük felvállalni, hogy idõnként rossz
kedvünk van. Nem kell tökéletes-
nek lenni, merjük ezt felvállalni egy
olyan világban, ahol a közösségi
oldalak csupa boldogságot mutat-
nak. Az erõs nõk is elfáradnak né-
ha, nekik is kell idõnként vagy
gyakrabban támasz. Egy elfogadó
közösség, egy elõrevivõ beszélge-
tés, ahol õszinték lehetnek, felvál-
lalhatják magukat, az érzéseiket, a
félelmeiket. Már ez is áttörést hoz-
hat – teszik hozzá a szakemberek,
akik ilyen egymást támogató be-
szélgetõs közösségek létrehozá-
sát tervezik. 

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Bútorokat, kartondobozokat és

egyéb éghetõ tárgyakat halmoznak
fel a lakásokban, vagy helyeznek el
a lépcsõházak folyosóin, amelyeket
hosszú idõ elteltével sem szállíttat-
nak el. Ezzel minden esetben növe-
lik a tûz kialakulásának lehetõségét.
A helyszínre sietõ tûzoltók munkáját
is nagymértékben veszélyeztetik. A
füstben a tûzoltó nem biztos, hogy
észleli az elõtte lévõ tárgyat, ezért
könnyen sérülést szenvedhet. Az ol-
táshoz használt tömlõ is elakadhat,
ami miatt idõveszteség alakulhat ki.

A lakástüzek megelõzése érde-
kében nagyon ajánljuk a füstérzé-
kelõk beszerzését – akár a tárolók-
ba, folyósokra is –, amelyek hangos
akusztikus jellel idejében figyelmez-
tetnek a bajra. Már akkor, amikor
még saját magunk is – saját testi
épségünk kockáztatása nélkül –
meg tudjuk fékezni a tüzet. Ezért jó,
ha birtokukban van egy porral vagy
habbal oltó készülék, vagy egy tûz-
oltó spray.

Felhívjuk a társasházak lakói-
nak figyelmét, hogy az elmúlt idõ-
szakban bekövetkezett társasházi
lakástüzek intõ jelek lehetnek
mindenki számára, és rávilágít-
hatnak arra, hogy minden esetben
be kell tartani a tûzvédelmi szabá-
lyokat!

Baj esetén pedig azonnal hívják
a 112-es segélyhívó számot, és kér-
jék a tûzoltók segítségét!

KÉT LAKÁSTÛZ EGY HÉT ALATT
INTÕ JEL A TÛZVÉDELMI SZABÁLYOK BETARTÁSÁRA

– pP –

A Vega egyesület elnöke, dr.
Csizmadia Szilárd bevezetéskép-
pen elmondta: Bánfalvi Péter több
mint ötven éve amatõr csillagász,
közel háromezer távcsöves be-

mutatót tartott már, és nagy ta-
pasztalattal rendelkezik a téren,
hogy egy adott idõszakban, vagy
esztendõben várhatón mit látha-
tunk az égbolton. Nem véletlen,
hogy az egyesület a közelmúltban
több évtizedes ismeretterjesztõ
munkájáért elismerésben részesí-
tette, és a VCSE szenior tagjává
választotta.

A mostani elõadáson olyan
2022-es csillagászati események-
rõl esett szó, amik lemodellezhe-
tõk, vagyis a „kiszámítható jelen-
ségek” kategóriájába tartoznak.
Ám mint tudjuk, a csillagos ég min-
dig okozhat meglepetéseket – fo-
galmazott Bánfalvi Péter prezentá-
ciója elején. Az évszakváltások-
hoz kapcsolódó eseményeken (ta-
vaszi nap-éj egyenlõség, nyári
napforduló, õszi nap-éj egyenlõ-
ség, téli napforduló) túl, szólt a
bolygók és más jelenségek idei
láthatóságáról és megfigyelhetõ-
ségérõl is. 

Többek között elhangzott: a
Merkúr láthatósága szegényes,
mert közel kering a Naphoz. Már
az is fontos eseménynek számít,
ha megfigyelhetõ az égbolton;
ilyenkor fényes csillagnak látjuk.
2022-ben április 29-én, augusztus
12-én és december 21-én lesz er-
re lehetõség az esti órákban. Ha
majd júniusban feltekintünk a haj-
nali égboltra, egy „gyöngysort” lát-
hatunk, hiszen a Mars a Merkúrral,
a Vénusszal és a Jupiterrel egy
sorba rendezõdve jelenik meg. Jú-
lius 13-án pedig a Mars és a Vé-
nusz lesz szoros együttállasban.

Az amatõr csillagász az elmúlt

tíz év megfigyelései alapján azt
mondta, hogy az óriásbolygók lát-
hatósága fokozatosan egy-egy hó-
nappal hátrébb csúszik az év so-
rán. Emiatt lassacskán eljutunk
odáig, hogy például a Jupiter nya-
ranta alig lesz megfigyelhetõ az

égen. A legtávolabbi, szabad
szemmel még látható bolygó az
Uránusz, ami januártól márciusig
az esti óráktól figyelhetõ majd meg
kedvezõ fény- és idõjárási viszo-
nyok mellett. A feltûnõen kék ko-
rongjának látványához azonban
már egy legalább 10 centiméter át-
mérõjû távcsõre van szükség.

Bánfalvi Péter arról is beszélt,
hogy idén lesz két részleges nap-
fogyatkozás. Az április 30-i Ma-
gyarországról sajnos nem látszik,
az október 25-i viszont itthonról is
megfigyelhetõ (kizárólag megfele-
lõ védõszemüveggel, vagy speciá-
lis távcsõvel). Lesz továbbá két
holdfogyatkozás is, ezek közül a
május 16-i látható Magyarország-
ról, mégpedig hajnali fél 5 körül.
Ami az üstökösöket illeti: a pályá-
jukat ismerjük, a láthatóságuk, fé-
nyességük, és hogy mekkora csó-
vát növesztenek, mindig bizonyta-
lan. Sok egyéb tényezõtõl függ,
hogy mennyit figyelhetünk meg
mindebbõl. A csillagászati egyesü-
let honlapján viszont megtalálha-
tók az ezzel kapcsolatos legfris-
sebb információk.

A tavasz beköszöntével folyta-
tódnak majd a járdacsillagászati
bemutatók, ami jó lehetõség arra,
hogy az érdeklõdõk bõvíthessék
ismereteiket, vagy hogy a fiatalo-
kat megérintse az égbolt látványa.
A VCSE szervezésében pedig
észlelõtáborra is sor kerül Õri-
magyarósdon július 22–30. között.
Az amatõrcsillagászati megfigye-
lõtábor részleteirõl is az egyesület
honlapján, vagy Facebook-oldalán
lehet tájékozódni.

A CSILLAGOS ÉG MEGLEPETÉSEI
RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS ÉS

HOLDFOGYATKOZÁS IS LESZ IDÉN
A 2022-ben várható csillagászati jelenségekrõl tartott online

elõadást Bánfalvi Péter amatõr csillagász, pedagógus. A program
a Galileo Webcast elsõ ilyen jellegû élõ adása volt. A tervek sze-
rint a Vega Csillagászati Egyesület (VCSE) Virtuális Klubja ha-
vonta legalább egy alkalommal jelentkezik majd ezen a felületen
különbözõ témákkal.

AZ ERÕSEK IS ELFÁRADNAK NÉHA
BÁNTALMAZOTT NÕK ÉS AZ ÖNISMERET

A nõk elleni erõszak megszüntetésének világnapja után a bán-
talmazott nõk témakörérõl beszélgettünk Tavasz Mihályné és
Nagy Annamária üzleti és magánéleti tanácsadókkal. 

– b. k. –

Az est felvezetõje Simó József
elõadómûvész, az Ismerõs Arcok
zenekar „verselõje” volt. Ismertette
a magyar kultúra napja 33 éves
történetét, valamint Kölcsey Him-
nuszának születését (1823. január
22.), és a megzenésítési pályáza-
tot, melyet kizárólagosan Erkel Fe-
renc nyert meg. A magyar kultúra
napja megemlékezést ifj. Fasang
Árpád zongoramûvész vetette fel

1985-ben, és 1989-tõl vált való-
sággá.

A naphoz kapcsolódó zalaeger-
szegi hagyományokat H. Horváth
Gyula, az est moderátora ismertet-
te. Így azt a szokást, hogy ezen a
napon ismerik el a közmûvelõdés
kiemelkedõ szereplõit. Ehhez a kör-
höz az idéntõl egy levéltáros díjazá-
sa is társul. Az okleveleket és díja-
kat Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos és Balaicz
Zoltán polgármester adták át. 

Elismerésben részesültek:
Bokor Ferencné, a Göcseji Mú-

zeum titkársági vezetõje, aki 25
éve fontos láncszem az intézmény
életében, három igazgató munká-
ját segítette, precízen végzi a napi
adminisztrációs feladatokat, kezeli
az irattárt, személyiségével segíti
a jó munkahelyi légkört. Varga
Miklós, a Keresztury VMK gépko-
csivezetõje, mûszaki munkatárs,
aki négy évtizede tölti be ezt a
posztot, számos delegáció bizton-
ságos utaztatása köszönhetõ neki,
ahogy a rendezvényeken való mû-
szaki közremûködés is. Tóth Re-
náta, a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatóhelyette-
se. Pályáját gyermekkönyvtáros-

ként kezdte, és ehhez kapcsoló-
dóan a nevéhez köthetõ a Cimbo-
ra Klub és az Olvasó Lurkó létre-
jötte. 2011-ben elnyerte az „Év fia-
tal könyvtárosa” különdíját. Orszá-
gos és megyei szakkiadványok
közremûködõje. 2017-tõl az olva-
sószolgálat vezetõjeként újításo-
kat vezetett be az intézmény életé-
ben. Három éve tölti be az igazga-
tóhelyettesi posztot, s felelõse ha-
zai és uniós pályázatoknak. 

Az idén elsõ alkalommal levél-
tári munkatárs is elismerésben ré-
szesült. Így Csomor Erzsébet nyu-
galmazott fõlevéltáros, aki több
mint 40 évig volt a Zala Megyei Le-
véltár munkatársa. Számos kiad-
vány – köztük az 1956-os esemé-
nyeket felidézõ – köthetõ a nevé-
hez. Kutatási területe a 18–20.
századi Zalaegerszeg, az ezzel
kapcsolatos konferenciák is a
szívügyei voltak. 

A Kultúra Mecénása díjat, a vá-
rosi önkormányzat alapította, és
az oklevél mellé egy helybeli mû-
vész alkotását is kapja a díjazott.
Az idén az Euro Geo Kft., mint a
helyi kulturális élet, fõként a VIII.
ZegaSztár program támogatója ré-
szesült az elismerésben. Fischer
György alkotásával díjazták mun-
kájukat. 

A magánszemélyt illetõ, irodal-
mi munkásságért járó Keresztury
Dezsõ-díjat, Keresztury Arany Já-
nos-kutatásának méltó folytatója-
ként dr. Dávidházi Péter Széche-
nyi-díjas irodalomtörténész, egye-
temi tanár, az MTA rendes tagja
kapta. A doktor 250 tudományos
publikáció szerzõje, aktív elõadó.

A gálaest végén a Pál János kar-
nagy vezette Zalaegerszegi Szim-
fonikus Zenekar és az Ismerõs Ar-
cok együttes közös koncertjére ke-
rült sor, Simó József versbetétjei-
vel kiegészülve. Ez volt az elsõ al-
kalom, hogy a közkedvelt rockze-
nekar szimfonikusokkal közösen
állt színpadra. A sikeres produk-
ciónak lesz kibõvített folytatása,
szintén Zalaegerszegen, augusz-
tus 19-én, a városi ünnepség ré-
szeként. 

DÍJÁTADÓ GÁLAEST A KULTÚRA NAPJÁN
ISMERÕS ARCOK A SZIMFONIKUSOKKAL

A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem volt a színhelye a ma-
gyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepi gálamûsornak. Az
elismerések átadását követõen a Zalaegerszegi Szimfonikus Ze-
nekar és az Ismerõs Arcok együttes közös koncertjére kerül sor.

Fotó: Kósi Zsolt ZMKI



4 Közérdekû

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A tavaly téli gyûrûzés a

pandémia miatt elmaradt, de 2021
novemberétõl újra tudtuk indítani
ezt a szokásos, kéthetenkénti,
szombat délelõtti programsorozatot.
Örömmel mondhatjuk, hogy az el-
múlt két évhez képest nõtt a mada-
rak száma – mondta dr. Illyés Zol-
tán, és rövid visszatekintést is adott.

– Érdekes év volt a tavalyi,
mert meg tudtuk fogni az év mada-
rát a cigánycsukot is. (2022-ben a
zöld küllõt választották az év ma-
darának.) Volt már ilyen szeren-
csés évünk. 2016-ban, amikor a
fokozottan védett, igen ritka haris
akadt a hálónkba, mely abban az
évben szintén az év madara volt.
2010 óta folytatunk rendszeres
gyûrûzést Botfán, és ezalatt 65 fé-
le madárfajt fogtunk már be. 

– A visszatekintés mellett mi-
lyen tervek vannak?

– Készül a Zalaegerszeg védett
természeti értékei II-es könyv. Ter-

veink szerint 2022-ben szeret-
nénk, ha nyomdába kerülhetne,
ehhez még várunk támogató se-
gítséget. A kötetben Zalaegerszeg
egész területérõl gyûjtött olyan –
összesen 170 – védett növény-,
gomba- és állatfajt fogunk bemu-
tatni, melyeket az elsõ kötet meg-
jelenése óta figyeltünk meg a vá-
ros bel- vagy külterületén.

Tervben van egy évek óta érle-
lõdõ program megvalósítása is, a
Sziva Ferenc-emléktúra, mely so-
rán Botfa környékét járnánk be és
figyelnénk meg az élõvilágot, köz-
tük a madarakat is. Így tisztelegve
és egyben felelevenítve a botfai
születésû madarász, természetvé-

dõ Sziva Ferenc zalai tájat feltáró
tevékenységét.

Az évindító madárgyûrûzés
utolsó perceiben máris új feladat
szólította meg a természetvédõ
szakembereket. Badacsonyörsön,
egy házfelújítás során 39 telelõ
denevérre bukkantak és zavarták
meg pihenõjüket, ezzel veszélybe
sodorták életüket. A segítõ szán-

dék azonban megvolt a vállalkozó
részérõl is, így zalaegerszegi
közvetítésssel és közremûködés-
sel, többek között dr. Illyés Zoltán-
nak és Mayer Norbertnek köszön-
hetõen, egy „kis” utazás és istápo-
lás után újra biztonságba kerültek
a törpedenevérek. 

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
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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. február 23. szerda, február 24. csütörtök, február 25. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. február 4.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2021. december 1-tõl 2022. március 31-ig

páratlan heteken, kétheti rendszerességgel történik.

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

ÉVINDÍTÓ MADÁRGYÛRÛZÉS
ISMÉT KÉTHETENTE, SZOMBAT DÉLELÕTT

PROGRAMOK
Február 4. péntek 21.00: Rómeó

vérzik-koncert a VMK
Cafféban. (Az együttes egy
felvidéki magyar rock- és rock
and roll zenét játszó zenekar.)

Február 7. hétfõ 17.30: Apáczai
Mûvelõdési Központ. Gyógy-
növényklub. Téma: Gyógy- és
fûszernövények szaporítása.

Február 9. szerda 19.00: Városi
Hangverseny- és Kiállítóte-
rem. JazzSzerda Palya Beával.

Február 11. péntek 21.00: VMK
Caffé. Mystery Gang-koncert.

Február 12. szombat 18.00: Art
mozi: II. Royal Dance-gálaest.
A rendezvényre számos meg-
lepetésprodukcióval is készül
az együttes.

Február 13. vasárnap 14.00–18.00:
Gébárti Alkotóház: Farsangi
hagyományok tára, nyitott
mûhelygalériák napja.

Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi
jövedelme és az önkéntes pénztári, nyugdíj-elõ-
takarékossági vagy nyugdíjbiztosítási befizetései
után a munkáltatói, kifizetõi és pénztári igazolá-
sokat. Ezek alapján ellenõrizhetõ az szja-beval-
lási tervezet és az adó-visszatérítés összege. 

Aki ügyfélkaput használ vagy más KAÜ-
azonosítót, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ál-
tal elkészített adóbevallási tervezetet legkésõbb
március 15-tõl elérheti, legegyszerûbben a NAV hon-
lapján.

Ha valakinek még nincs ügyfélkapu-hozzáférése,
elektronikusan vagy a NAV ügyfélszolgálatain és a
kormányhivatalokban pár perc alatt regisztrálhat.

Bárki, aki KAÜ-azonosítóval (ügyfélkapu, elektro-

nikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arc-
képes azonosítás) rendelkezik, márciustól tehát
megnézheti saját adóbevallási tervezetét azonosítás
után az eSZJA-oldalon. Akinek nincs KAÜ-
azonosítója, március 16-áig, adóazonosító jele és
születési dátuma megadásával többféle módon is
kérheti a tervezet postázását: 
– SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon a

következõ formában: SZJA közadóazonosítójel
ééééhhnn, 

– az eSZJA-oldalon elérhetõ webes ûrlapon, 
– levélben,
– a BEVTERVK formanyomtatványon,
– telefonon, a 1819-es hívószámon, 
– személyesen, az ügyfélszolgálatokon.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÉRKEZNEK AZ IGAZOLÁSOK
AZ SZJA-BEVALLÁSI TERVEZET ADÓZÓI ELLENÕRZÉSÉHEZ

Elkészült a Köztársaság utca
85. szám alatti tízemeletes nyu-
gati oldali közlekedõútjának és
parkolójának rekonstrukciója. A
beruházásra 26,5 millió forintot
fordított a város önkormányza-
ta.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a Szabadics Zrt. és
a Horváth-Ép Kft. konzorciumi
együttmûködésében megvalósult
kivitelezés keretében felújították a
meglévõ parkolót, amit három új
várakozóhellyel bõvítettek. Az
elõtte lévõ 50 méter hosszúságú
utat újraaszfaltozták, miután kivál-
tották a régi ivóvízvezetéket, és új
csapadékcsatornát építettek. A
polgármester kiemelte, hogy a be-
ruházás a Kovács Károly Város-
építõ Program finanszírozásával
valósult meg. A Modern Városok
Program újabb eleme 15 milliárd
forintos állami forrással 91 helyszí-
nen tesz lehetõvé utakat, járdákat
és parkolókat érintõ fejlesztéseket
2024-ig.  

Vigh László országgyûlési kép-

viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy a jármûvek számának
évi ötszázalékos növekedése óriá-
si kihívást jelent a parkolás szem-
pontjából is, mivel kevés az esély
a meglévõk bõvítésére, így inkább
csak a korszerûsítés és az átalakí-
tás jöhet szóba. Fontosnak tartják,
hogy a zöldfelületek ne sérüljenek,
ezért csak a forgalmas helyeken
vesznek el belõle. 

Bognár Ákos, a városrész ön-
kormányzati képviselõje jelezte,
hogy a Mókus utcát és a Köztársa-
ság utca 85. számú társasházat
már érintõ fejlesztési sorozatot
folytatni kívánják. A Kovács Károly
Városépítõ Programban így a Köz-
társaság utca 87. és 89. szám alat-
ti tízemeletesek környezetében is
megtörténhet majd az útburkolat
és a parkoló rekonstrukciója.

PARKOLÓ- ÉS ÚTFELÚJÍTÁS
VIGYÁZNAK A ZÖLDFELÜLETEKRE

Farkas Lóránt Márk építésvezetõ,
Vigh László, Bognár Ákos és Balaicz Zoltán



– Bánfi Kati –

A csendes fiatal színmûvész
nagy meglepetést okozott ezzel a
profi munkával, melyet maga írt,
rendezett, hangszerelt (Máriás Zsolt
közremûködésével), és még a basz-
szusgitár mellett is õ ül. 

– Hogyan indult ez az egész?
– Kecskeméten játszottam még

két évvel ezelõtt fõbb szerepekben,
és zenéltem a saját zenekarunk-
ban. A pandémia azonban hirtelen
megállította a nagy nyüzsgést, és
jött a kiüresedés. Megszûnt a napi
rutin, az építõjellegû élmények. A
tétlenséget nem bírom, gondoltam,
kiírom magamból az érzéseket.

– Volt ennek az íráskésztetés-
nek már elõzménye?

– Középiskolás koromban is ír-
tam már verseket, illetve egy nép-

mese-átdolgozást. Azt mondta az
akkori tanárom, hogy ezt nem lehet
elõadni. Kos a horoszkópom, és
ennek megfelelõen elég makacs is

vagyok. Megrendeztem hát a dara-
bot, amivel diákszínjátszó találko-
zón ezüst minõsítést és írói külön-
díjat kaptam. És hárman dramati-
záltuk közösen Kecskeméten Az
ember tragédiáját ifjúsági elõadás-
nak. De ilyen igazi, amit már fel-
nõttként, szerzõdéssel írtam, ez az
elsõ. 

– Mire alapoztad?
– A szerelemre, mert én is hõs-

szerelmes típus vagyok. Nagyon
szeretem a kortárs irodalmat, amit
méltánytalanul mellõznek, ezzel az
emelt szintû érettségin szembesül-
tem. És láttam a Budapest Báb-
színház Semmi címû élõzenés elõ-
adását, ami nagy hatással volt
rám. Ezekbõl indult. 

– Jelmezben, díszletben mini-
malista, de ez semmit nem von le
az értékébõl. Sõt. Fel sem tûnik,
annyira magával ragadó az
egész.

– A színészi játékon van a hang-
súly, ezzel teremtenek meg min-
dent. A zenék viszik tovább a szto-
rit, nem aláfestés a feladatuk. Így a
gyerekkortól az idõskorig ível a mû.
A szövege kortás költemények, az
áthangszerelt zene pedig szintén
kortárs. 

– Mennyi idõ alatt született
meg a mû?

– Egy évig írtam, de még most is
módosítgatok rajta. Mert úgy ér-
zem, még mindig lehetne jobb. Na-

gyon sok kortárs verset olvastam el
hozzá. És sajnálom, hogy ezeket
nem ismerik a fiatalok, mert ezzel
meg lehetne õket szólítani. A klasz-
szikus mûvek kellenek a mûveltség-
hez, de az a világ már távoli
számuka. Pedig bõven van irodalmi
anyag, olyan kultúra, ami hozzáten-
ne az életükhöz. 

– Könnyen fogadták a szerep-
lõk (Dura Veronika, Kovács Virág,
Ticz András, Baj László, Kovács
Martin), hogy ilyen ifjú a rende-
zõ?

– Hamar felvették a fonalat. 
– Végszó a bemutató elõtt?
– Nagy élmény a saját víziómat,

történetemet színpadra vinni, hogy
azt majd a közönség továbbvigye. A
szerelemben, a családban a sarko-
sítás nem jó. Arany a középút. De
az pontosan hol is van? Ezért is az
a darab címe, hogy Közel a jóhoz. 

A bemutató január 27-én volt.

– pánczélPetra –

Még 2020 elején tartott elõ-
adást a Zalaegerszegi Lokálpatrió-
ta Klubban Õriné dr. Bilkei Irén tör-
ténész, nyugalmazott fõlevéltáros
a középkori étkezési szokásokról.
A rendezvény végén ígéretet tett
rá, hogy legközelebb az italokkal
folytatja, amire azonban a vírus-
helyzet miatt csak a közelmúltban
kerülhetett sor. A Lokálpatrióta
Klub legutóbbi összejövetelének
akár az is apropót adhatott volna,
hogy Bilkei Irént nemrég Zalaeger-
szegért díjjal tüntette ki a város.
Ilyen alkalmakkor pedig belefér
egy koccintás. A rendezvényen ez
most szintén elmaradt, helyette
azonban a középkori italozási szo-
kásokról hallhattak elõadást a
résztvevõk. Egészen pontosan a
borisszákról és a bornemisszákról,
illetve a szõlõ- és borkultúráról
esett szó a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárban rendezett ösz-
szejövetelen, mely a Lokálpatrióta

Klub évindító elõadása is volt
egyúttal.

Az elõadó korabeli kódexek
anyagából válogatott illusztrációkat,
jelezvén, hogy már a középkorban
(sõt valójában már az ókorban is)
meghatározó volt a borkultúra és a
szõlõmûvelés. A gazdag képi anyag
mellett sok latin nyelvû szólás is
fennmaradt a témában. Hazai és
európai források (oklevelek, kóde-
xek) egyaránt tanúskodnak minder-
rõl. A római kori fejlett borkultúrát a
kereszténység is továbbvitte; sõt,
maga a liturgia is igényelte a bort. 

Bilkei Irén többek között el-
mondta: a középkori emberek in-
kább borisszák voltak, mint bor-
nemisszák. Ebben az is szerepet
játszott, hogy a víz és a kutak nem
mindig voltak jó minõségûek. Per-
sze a bort nem úgy kell elképzelni,
mint napjainkban: az italt hígították
és ízesítették (mézzel, fûszerek-
kel). Az alkoholtartalom viszont így
is bõven megmaradt, ezért például
a hóhéroknak tilos volt bort inni,

nem szabadott fegyverrel a kocs-
mákba menni, a szerzetesek borfo-
gyasztását pedig szabályozni kel-
lett. A források szerint számukra
napi három deciliterben határozták
meg az ideális mennyiséget. A sza-
bályoknak azonban akkoriban is
voltak kibúvóik: túl meleg idõben
például több folyadékot is „felvehe-
tett” a szervezet. Nemcsak a szer-
zetesek ittak néha többet a kelleté-
nél; még az apácák túlzott borfo-

gyasztására is volt panasz néhány
oklevél tanúsága szerint. Általános-
ságban is elmondható, hogy a bor-
isszák sokszor mértéktelen meny-
nyiségben fogyasztották az italt.

A középkori grafikákon legtöbb-
ször hatalmas szõlõfürtöket látha-
tunk. A történész úgy véli, a kódex-
készítõk valószínûleg a termésbõ-
ségre akartak utalni ezekkel a raj-
zokkal. Szõlõlugasok, szüreti jele-
netek, szõlõtaposás, bortárolás és
-szállítás, valamint a kocsma jelleg-
zetes képi világa is megjelenik az
európai kódexábrázolásokon. Az
elsõ hazai szõlõábrázolás Szent
István korából származik, de tud-
juk, hogy a honfoglalók is ismerték
már a ligetes szõlõmûvelést.

A történész azt is felidézte, hogy
a korabeli Zala vármegye területén
a szõlészet és a borászat természe-
tesen a Balaton környékével és a
Balaton-felvidékkel kapcsolódott
össze, ezenkívül  Zalavár térségé-
ben volt még nagyobb szõlõgazdál-
kodás. A 16. században a környék
egyik legjelesebb gazdálkodója pe-
dig Nádasdy Tamás országbíró volt.

Szóba kerültek a korabeli kocs-
mafeliratok is, részint mert máig szó-
rakoztatóak, de a bor filozófiája és
az akkori korszellem is jól kiolvasha-
tó belõlük. Néhányat közülük felol-
vasott az elõadó: „Aki iszik, az al-
szik. Aki alszik, az nem vétkezik, aki
nem vétkezik, az szent. Tehát, aki
iszik, az szent.” – állt az egyik felira-
ton ez a frappáns eszmefuttatás.

Persze a borisszák mellé min-
dig kellettek bornemisszák is. Azaz
mindig kijelöltek egy embert, aki
nem ihatott (vagy amúgy sem ivott
valamilyen okból). Az indok egy-
szerû: ha valami netán történne,
legyen egy józan ember. Õket ne-
vezték kunkapitánynak, akiknek
azért a szórakoztatás, kínálgatás
is feladatuk volt. Bilkei Irén hozzá-
tette, a kunkapitányokon kívül is
voltak, akik vizet ittak; legalább né-
ha. A bor- és a szõlõábrázolások
pedig egyre inkább megjelentek a
mûvészet területén is; legyen szó
szövegekrõl vagy festményekrõl,
szobrokról. Mindez ma már az
egyetemes kultúrtörténet részét
képezi.
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BORISSZÁK, BORNEMISSZÁK, KOCSMAFELIRATOK
SZÕLÕKULTÚRA A KÖZÉPKORAN

– pet –

Az alkotó az avatáson elárulta:
nemcsak gyermekkorát töltötte az
egykori mûhely és lakás falai kö-
zött, hanem 1934-ben itt is szüle-
tett, nem pedig a kórházban.

A mûvész nagyapja, Németh
Gábor már a 19. század végén be-
költözött a mûhelylakásba. Itt nõtt
fel aztán Németh János édesapja,
id. Németh János is. A ház óriási
kemencéje körül – mely akár 16
órán át is égett – mindig nagy volt a
sürgés-forgás, sok vendéget fogad-
tak. Még a híres néprajzkutató,

Malonyai Dezsõ is megfordult a
mûhelyben a századelõn: 1912-
ben megjelent könyvében egy tel-
jes fejezetet szentelt a Németh csa-
ládnak, bemutatva többek között a
cserépkályha-készítés folyamatát.

– Egész életemre hatással volt
a szülõi, nagyszülõi ház. Csokolá-
dé helyett is agyagot rágtam, és
ebbõl készítettem az elsõ játékai-
mat is. Csikót, lovat... – fogalma-
zott Németh János.

A mûhelyt aztán az 1950-es
évek elején államosították, ám
édesapja üzemvezetõ maradt.
Mindenki szerette és kedvelte a

„Nagyjancsit”, csakúgy, mint fiát, a
„Kisjancsit”. Utóbbi érettségi után
itt tett mestervizsgát, majd az Ipar-
mûvészeti Fõiskola kerámia tan-
székére került. Nem véletlen, hogy
hazatérve szintén a Mártírok úton,
a családi mûhellyel szemközti ol-
dalon nyitotta meg elsõ saját mû-
termét.

Az sem véletlen, hogy a Mártí-
rok és Arany János utcák közötti
lakópark, és a kicsi út a Kerámia
nevet kapta – ezt már Balaicz Zol-
tán polgármester mondta az ava-
tón. Régi álom volt, hogy dombor-
mû emlékezzen meg a Németh
család mûhelyérõl. Az alkotás el-
készítését az önkormányzat támo-
gatta. Egy város akkor tud igazi
közösségként mûködni, ha meg-
becsüli az elõzõ generációk tag-

jait, jeles képviselõit – fogalmazott
a polgármester.

Bali Zoltán alpolgármester, a
térség önkormányzati képviselõje
hozzátette: hamarosan a Kerámia
út sarkára is kerül egy új Németh
János-alkotás, ami az ottani sé-
tány dísze lesz.

EMLÉKTÁBLA A FAZEKASCSALÁDNAK
NÉMETH JÁNOS SAJÁT SZÜLÕHÁZÁRA KÉSZÍTETT DOMBORMÛVET

Ezentúl emléktábla hirdeti a Mártírok úton, hogy annak idején
hol állt a Németh család kerámiamûhelye. A 23-as számú ház fa-
lára kihelyezett dombormûvet a neves fazekasfamília tagja, Né-
meth János keramikusmûvész készítette.

Németh János

– pet –

Az emléknap alkalmából, a vetí-
tést megelõzõen Matyéka István, a
társaság tiszteletbeli elnöke kö-
szöntötte az érdeklõdõket. Mint fo-
galmazott: január 27-én szerte a vi-
lágon megemlékeznek a náci rém-
tettekrõl. A gettósítást, a deportálá-
sokat, a kivégzéseket nem lehet,
és nem is szabad elfelejteni. Az
emlékezés és emlékeztetés közös
feladat, a mostanihoz hasonló do-
kumentumfilmek is ezt a célt szol-
gálják. Örülnek, hogy a zalaeger-
szegi Art mozi mint oly sokszor,
most is nyitott volt a Béke Shalom
Társaság kezdeményezésére, és a
holokauszt-emléknap alkalmából a
városba hozta a filmet. A civil szer-
vezet megvásárolta a jegyeket,
emiatt láthatták az érdeklõdõk térí-
tésmentesen a dokumentumfilmet. 

Matyéka István hozzátette: kicsit
csalódottak amiatt, hogy az iskolá-
kat nem sikerült mozgósítani a vetí-

tésre. Remélik, hogy egy másik al-
kalommal a fiatalabb korosztályok-
nak is lesz lehetõségük megtekin-
teni a mûvet.

A dokumentumfilm Anne Frank
naplóját alapul véve mutat be pár-
huzamos sorsokat, történeteket:
olyan holokauszt-túlélõk (és család-
tagjaik) szólalnak meg a filmben,
akiket Anne Frankhoz hasonlóan
szintén kamaszkorukban gettósítot-

tak, majd deportáltak, és vittek vala-
melyik koncentrációs táborba. A film
fõleg a gyermekáldozatokra hívja
fel a figyelmet: Auschwitzba például
230 ezer gyermeket deportáltak, aki
közül mindössze 700 élte túl a kín-
szenvedéseket. Az éneklés, vers-
mondás, rajzolás és a játék (még ha
az olykor a fejtetûkkel történik is!)
segítette többek között az életben
maradást. Anne Frank egy másik
táborban, Bergen-Belsenben veszí-
tette életét 15 éves korában, tífusz-
ban. (Két héttel késõbb a brit had-
sereg felszabadította a lágert.)

A film három szálon fut: látjuk
Anne Frank és családja egykori bú-
vóhelyét, ahol a napló íródott. Itt
Helen Mirren Oscar-díjas szí-
nésznõ olvassa fel Anne emlékeit.
A másik síkon egy mostani ka-
maszlány utazásait követhetjük
nyomon, aki azokra a helyekre láto-
gat el, ahová a Frank családot vé-
gül elhurcolták. Mindezt posztolja is
a közösségi oldalra, hogy minél
több kortárshoz eljuttassa gondola-
tait. A harmadik szál pedig a túlélõ-
ké, vagyis azoké az immár 90 év
körüli nõké, akiknek sikerült életben
maradniuk. És ezáltal emlékeztetni
az utókort a borzalmakra.

EMLÉKEZÉS AZ ÁLDOZATOKRA ÉS TÚLÉLÕKRE
DOKUMENTUMFILM ANNE FRANK NAPLÓJA NYOMÁN

A holokauszt nemzetközi emléknapján, vagyis január 27-én de-
bütált a hazai mozikban az Anne Frank – Párhuzamos történetek
címû olasz dokumentumfilm, mely a Béke Shalom Magyar–Izraeli
Baráti Társaság zalaegerszegi szervezetének jóvoltából a helyi
Art moziba is eljutott.

Ha ettünk, akkor igyunk is! Persze az nem éppen ideális, ha két
év telik el az egyik és a másik esemény között. Talán mondani sem
kell, hogy a késlekedésnek jelen esetben is a pandémia volt az oka.

Õriné dr. Bilkei Irén

Szüret egy 1530 körüli flamand táblaképen.

Helen Mirren Oscar-díjas színésznõ

(NEMCSAK) KÖZEL A JÓHOZ
HOL VAN AZ ARANY KÖZÉPÚT

Új darab érlelõdött be a Hevesi Sándor Színház „deszkáján”. D.
Varga Ádám, a társulat fiatal színmûvésze, aki egy éve erõsíti a
zalaegerszegi csapatot, írt és rendezett egy zenés irodalmi mûvet
az életet átívelõ szerelem témája köré. Az élõzenés elõadást, bár
a Tantermi Deszka színpadra gondolták elsõ körben, azaz ifjúsá-
ginak, de a felnõtt korosztály számára talán még több mondani-
valót rejt. A Shrekbõl ismert „ott vagyunk már?”-ra a válasz, ez a
darab már ott van. Nemcsak közel a jóhoz.

D. Varga Ádám
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FELHÍVÁS
TISZTELT ZALAEGERSZEGI VÁLASZTÓPOLGÁROK!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jelentkezési határidõ: 2022. február 15.

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

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

dr. Kovács Gábor s. k.
címzetes fõjegyzõ, 

a Helyi Választási Iroda vezetõje

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN KÍVÁNJA

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

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

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

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

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

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

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

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot

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

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

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

Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

Vételár

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

bruttó 2.286.000 Ft

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

KARBANTARTÓT KERESNEK
ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

KARBANTARTÓT KERES
8 órás, határozatlan idejû közalkalmazotti foglalkoztatással, március 1-i munkakezdéssel.

B kategóriás jogosítvány feltétel. Elõny: épületgépész vagy villanyszerelõi végzettség. Jelentkezni:
kizárólag a zegesz@zegesz.hu e-mail-címen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és va-
gyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet)
elõírásai alapján nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 5 év meghatározott idõre bérbe kí-
vánja adni a Kossuth L. u. 47–51. sz. alatti (Zalaegerszeg 3065/A/2 hrsz.) épület I. emeletén ta-
lálható, nem lakás célú (NLC) helyiséget az alábbiak szerint:

A pályázati ajánlatokat „Kossuth L. u. 47–51. I. emeleti iroda (nagyterem).” jeligével ellátott, zárt bo-
rítékban lehet benyújtani.

A PÁLYÁZATI AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra, amely a kiindu-

ló árnál kevesebb nem lehet.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani, a

tevékenységi kör részletes bemutatását.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázó-

nak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül. 

Pályázati ajánlat beadásának határideje: 2022. február 11. (péntek) 10.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékon kérjük feltüntetni: 
„Önkormányzati ingatlan bérbeadása, Kossuth L. u. 47–51. I. emeleti iroda (nagyterem)”

A koronavírus miatti járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az ajánlatok személyes benyújtására
nincs lehetõség.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló bruttó
bérleti díj/hó

Pályázati
biztosíték

Megjegyzés

Kossuth L. u. 47–51. sz.
alatti épület, I. emelet 

iroda (nagyterem),
elõtér, tárolási célú és
kiszolgálóhelyiségek

összesen 
136,27 m2 225.350 Ft 225.350 Ft

elsõsorban irodai
célú használatra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és va-
gyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet)
elõírásai alapján nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 1 év meghatározott idõre bérbe kí-
vánja adni a Széchenyi tér 3–5. sz. alatti (Zalaegerszeg 3168/A/2 hrsz.) épület földszintjén talál-
ható, nem lakás célú (NLC) helyiséget az alábbiak szerint:

A pályázati ajánlatokat „Széchenyi tér 3–5. földszint” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.

A PÁLYÁZATI AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra, amely a kiinduló

árnál kevesebb nem lehet.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani, a te-

vékenységi kör részletes bemutatását.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázó-

nak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül. 

Pályázati ajánlat beadásának határideje: 2022. február 10. (csütörtök) 10.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton: ZMJV Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékon kérjük feltüntetni: 
„Önkormányzati ingatlan bérbeadása, Széchenyi tér 3–5., földszint”

A koronavírus miatti járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az ajánlatok személyes benyújtására
nincs lehetõség. Az ajánlat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig
a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

Pályázati ajánlat bontásának idõpontja: 2022. február 10. (csütörtök) 10.15 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló • 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázati ajánlatok felbontására az aktuális járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az ajánlattevõk
és képviselõik jelenléte nélkül kerül sor.

Pályázati tárgyalásra csak abban az esetben kerül sor, ha azonos összegû a két legmagasabb mér-
tékû bérleti díjat tartalmazó érvényes pályázati ajánlatban szereplõ bérleti díj. A pályázati tárgyalás
megtartásáról az érintett ajánlattevõket közvetlenül (postai, vagy elektronikus úton) értesítjük.

A pályázatot az az ajánlattevõ nyeri meg, aki a pályázati kiírásban meghatározottak szerinti legma-
gasabb összegû bérleti díjat tartalmazó ajánlatot adta.

A pályázaton nyertes ajánlattevõvel a bérleti szerzõdést az eredményhirdetéstõl számított 30 napon
belül kell megkötni. A bérleti szerzõdés elkészítésrõl ZMJV Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni ZMJV Pol-
gármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály Zsupanek Péter osztályvezetõnél 92/502-114 telefonszá-
mon, vagy a onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen lehet.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló bruttó
bérleti díj/hó

Pályázati
biztosíték

Megjegyzés

Széchenyi tér 3–5.
épület, földszint 

iroda/üzlethelyiség 26 m2 90.640 Ft 90.640 Ft utcafronti
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A bemutatóra az egykori 14
fõs csapatból a szerzõn kívül
Horváth Tamás, Babits András,
dr. Demény Antal, Dömötör Jó-
zsef, Tivolt Ferenc, Plecskó Zol-
tán, Szittár Antal, Porubszky
Mária, Tóth László, dr. Szigethy
István, Ivanics Frigyes, Erdész
László, Kiss László is eljöttek,
valamint megtisztelte jelenlété-
vel a szerzõt Csuti Antal két
gyermeke, Mária és Erzsébet is.

A csapat tagjai örömmel üd-
vözölték a kiadványt, mint kor-
lenyomatot. Néhány anekdota is
elõkerült: a régi külföldi (nyuga-
ti-keleti) utakról, a csapat által
megsúgott 3 lépéses matt egyé-
ni felülvizsgálatáról, majd parti-
vesztésrõl.

A könyv megemlékezik az
1972-ben elhunyt Csuti Antalról
is, aki 110 éve született, és õ volt
az, akinek a keze alatt a halála
elõtti évtizedekben szinte min-
den kezdõ és haladó sakkozó
megfordult a megyeszékhelyen.

Sergyán Ödön megköszönte
Gura Bélának a kiadvány meg-
jelenésében nyújtott nyomda-
technikai segítséget.

A kötet nem kerül kereske-
delmi forgalomba, viszont a
korábbi könyvekkel együtt el-
érhetõ az Országos Széchényi
Könyvtár adatbázisában, így
mindenki számára hozzáférhetõ.

Az elsõ ilyen jellegû sakk-
összejövetel jó hangulatban,
baráti beszélgetéssel zárult.

AZ EGERSZEGI SAKKÉLET 100 ÉVE
TÖBB ÉVFORDULÓNAK IS EMLÉKET ÁLLÍT

Ötödik könyve jelent meg Sergyán Ödönnek, ezúttal Zala-
egerszegi sakkévfordulók címmel, amely a 100 éve megala-
kult Zalaegerszegi Sakk-körnek, az 1972-ben lejátszott elsõ
OB I-es sakkcsapatmérkõzésnek és az ötven éve elhunyt ta-
nítómesternek, Csuti Antalnak állít emléket.

Zalai HUKE Kft.
ANYAGMOZGATÓ-GÉPKEZELÕ

munkakörbe munkatársakat keres
1 illetve 2 mûszakos munkarendbe.

FELADATOK:
• Gyártósor ellátása alapanyaggal
• Késztermékek kiadása
• Anyagmozgatói feladatok ellátása
• Üzemi rend biztosítása
• Számítógépes rendszerbe adatok rögzítése
• Dokumentumok rendszerezése

ELVÁRÁSOK:
• 3324 gépcsoportra (vezetõüléses targonca) érvényes

jogosítvány és/vagy 4511 gépcsoportra
(teleszkópos/hidraulikus rakodó) érvényes jogosítvány

• Pontos, precíz, önálló munkavégzés
• Számítástechnikai alapismertek

ELÕNYT JELENT:
• Raktározásban/ anyagmozgatásban/ komissiózásban

szerzett tapasztalat
• Nyitottság, fogékonyság

AMIT KÍNÁLUNK:
• Prémium
• Szakmai fejlõdési lehetõség

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Zalaegerszeg

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését,
jelentkezni lehet:

+36-30/942-8371-es telefonszámon.

– Jobb szereplésre számítot-
tunk – értékelte a csapat eddigi
teljesítményét Tóth László, a ZTE
NKK ügyvezetõje. – A gyengébb
szereplésnek objektív okai is van-
nak. Sajnos, minket sem és ellen-
feleinket sem kerülte el a járvány
több mérkõzést kellett halaszta-

nunk. Mellette sérülések is hátrál-
tatták a jobb szereplést.

– A gyengébb szereplés elle-
nére is maradt az eredeti célki-
tûzés?

– Nem változtatunk rajta, sze-
retnénk egy év kihagyás után visz-
szajutni az A csoportba. Álláspon-

tom szerint, erre  a
gyengébb szereplés el-
lenére reális esély mu-
tatkozik.

– Még tart az átiga-
zolási szezon, nem ter-
vezik a csapat meg-
erõsítését?

– Nem gondolkodunk
újabb igazolásban, a je-
lenlegi keretet, ha mindenki
egészséges, alkalmasnak tartjuk a
cél teljesítésére.

– A B csoportban több tarta-
lékcsapat szerepel, nyilván nem
juthatnak fel. Mindenképpen az
elsõ helyen kell végezni, vagy

ha tartalékegyüttes végez a ZTE
elõtt, akkor is feljuthatnak?

– Ilyen mélységig nem ismerem
a versenykiírást, de szeretnénk az
elsõ helyen végezni, akkor nem
kell számolgatnunk.

– Több mérkõzésen is
Bencze Tamás irányí-
totta az együttest,
miért?

– Czukor Bence ve-
zetõedzõnk is elkapta a
vírust, nem lehetett a
csapat mellett. Visszaté-
réséig Bencze Tamás
ugrott be. A bizalom
egyébként töretlen a ve-

zetõedzõnk irányában.
– A bajnokság végén feljutást

szeretnének ünnepelni?
– Egyértelmû. Bízom a csapat-

ban, a szakmai vezetésben, hogy
jövõre ismét a legjobbak között
szerepelhetünk.

A GYENGÉBB KEZDÉS ELLENÉRE MARAD A CÉL
EGY ÉV UTÁN ISMÉT A LEJOBBAK KÖZÖTT SZEREPELNE A ZTE NKK

Az elmúlt idényben esett ki az NB I A csoportjából a ZTE nõi
kosárlabdacsapata. A hölgyek gyõzelem nélkül zárták a szezont.
A kiesést követõen a klub irányítói megkezdték az új játékoskeret
kialakítását, ami ránézésre nem is tûnt rossznak. Az A csoport-
ban is szerepelt játékosok érkeztek. Nem csoda, hogy az azonna-
li visszajutás lett a cél. A bajnokságból már lejátszottak több
mint tíz fordulót, a ZTE a középmezõnyben tanyázik, igaz, lema-
radása nem sok az éllovastól. 

Az elmúlt bajnoki
idényben maradandót
alkotott a ZTE férfi
röplabdacsapata az
NB II-ben. A zalaiak
aranyérmesek lettek. A
siker után meglepetés-
re széthullott a csapat,
több rutinos játékos
távozott. Nem csoda,
hogy az idei szezonban epizód
szerepre kényszerül az együt-
tes. A gyengébb szereplésre fel-
készültek a klubnál, Domokos
Lajos a felnõttcsapat vezetõ-
edzõjét sem lepték meg a tör-
téntek.

– Eddig egyszer nyertünk, mel-
lette van egy 3:2-es vereségünk,
ahol szintén szereztünk egy pontot
– hangoztatta Domokos Lajos. –
Valójában nem lepett meg eddigi
szereplésünk, erre számítottam.
Kényszerbõl megfiatalított csapa-

tunktól ennyire tellett. A
csapat játékoskerete
mérkõzésrõl mérkõzés-
re változik, eddig ennyit
sikerült kihozni az
idénybõl.   

– A szezon elõtt ab-
ban bizakodott, hogy
egy-két rutinos játé-
kost menet közben si-

kerül megnyerni a folytatásra. A
tapasztalt röplabdások csak pár
mérkõzésre szálltak be?

– A tavalyi bajnokcsapatunkból,
ha két-három játékos összejön, az
már jónak mondható. Mellette ott
vannak a fiatalok, közülük többen
másfél éve kezdtek el röplabdázni.
A rutintalan fiatalok túl sokat még
nem ismernek a röplabdából.
Mérkõzések közben tanulják a já-
tékot. Viszonylag kevés az edzés-
szám, amatõr együttesként ennyi-
re futja, ami a szintentartáshoz
elég, az elõrelépéshez kevés. 

– A fiatal csapatot mennyire
viseli meg a sok vereség? gon-
dolom, ebben a helyzetben elkel
a lelki felkészítés is, hogy lesz
még ez jobb is.

– Nem mindenkire egyformán
hat. Van, akinek több lelki „fröccs”
kell, akad, akinek kevesebb. Las-
san a fiatalokból kialakul egy mag,
akik bírják a pszichés terhelést, és
szép lassan fejlõdnek is. Idõvel rá-
juk lehet majd építeni a csapatot.

– Az alapszakasz után jön a
rájátszás. Mire számítanak?

– Az alapszakasz hátralévõ
mérkõzéseivel célunk, hogy minél
többet játsszanak a fiataljaink, fizi-
kálisan, mentálisan is erõsödjenek.
A rájátszásra sem tervezünk sok
gyõzelmet, szeretnénk pár mérkõ-
zést megnyerni, idén dobogóra,
éremszerzésre nem számítunk.

– Az NB II-bõl nem lehet kies-
ni, a fiatalok teher nélkül játsz-
hatnak?

– Valóban nincsen kiesõ, ami
mindenképpen jó a csapatépítés
szempontjából is. 

– A bajnokság hátralévõ ré-
szére mi a terv?

– Szeretnénk még pár gyõzel-
met szerezni. Hazai pályán szeret-
nénk fõleg eredményesek lenni.
Pár rutinos játékossal felállni, ak-
kor méltó ellenfelei lehetünk a ven-
dégcsapatoknak, egy-egy találko-
zót meg is nyerhetünk.

– Mely együttesek ellen lehet
esély a sikerre?

– Nem tudom, hogy a másik cso-
portból érkezik-e hozzánk NB II-es
csapat. A régi ellenfeleinket nézve
a Szombathellyel, a Gyõrrel min-
denképpen izgalmas mérkõzése-
ket játszhatunk, akár nyerhetünk
is.

– A következõ idényre bát-
rabban tervezhetnek. Továbbta-
nulás miatt nem esik szét a
ZTE?

– Több fiatal játékosunk nem
tervezi a továbbtanulást, vannak a
keretben olyan játékosok, akik
még nem fejezik be a középisko-
lát, az õ maradásuk biztosított. Ed-
dig úgy néz ki, a játékoskeret
együtt marad. A következõ sze-
zonra bátrabban tervezhetünk. 

AZ EREDMÉNYESSÉG HÁTTÉRBE SZORULT
A RUTINSZERZÉS A CÉL A ZTE FÉRFI RÖPLABDÁZÓINÁL

– A szereplésünkkel nem va-
gyok elégedett, ennek vannak ob-
jektív okai is – kezdte Tomanóczy
Tibor. – A bajnokság elsõ körében
olyan csapatokkal játszottunk dön-
tõ többségében, amelyek Extra Li-
gás, és NB I-es együttesek után-
pótláscsapatai. Többet edzenek,
mint mi. Nem tartom helyesnek,
hogy a valódi NB II-eseket össze-
eresztik, egy többet edzõ, jobban
felkészített csapatokkal. A bajnok-
ság elsõ felét egy nagy összevisz-
szaságnak tartom. Szerencsére rö-
videsen véget ér az alapszakasz. 

A következõ körben már velünk
hasonló tudású és hasonló körül-
mények között dolgozó együttesek
ellen lépünk pályára. Itt már reális
esély mutatkozik, hogy mérkõzé-
seket nyerjünk. 

– Mennyire ismerik a kialaku-
ló NB II-es mezõnyt?

– Elsõ évben szerepelünk a
másodosztályban, ellenfeleinket
nem ismerjük, de optimista va-
gyok, hogy sikerül mérkõzéseket
nyernünk. Eddig kevés esélyünk
volt rá. Már említettem, többet
edzõ, jobb játékosokból álló csa-
patok ellen léptünk pályára. Az
említett csapatok heti 14–15-öt
tréningeznek, mi heti hármat,
azon sem vagyunk mindig teljes
létszámban. Innen nézve, már
érthetõ, hogy eddig nem sikerült
gyõznünk.

– Jókor nevez-
tek az NB II-es baj-
nokságra, nem volt
korai?

– A területi bajnok-
ságban rendre jól sze-
repeltünk, volt, amikor
bajnokok lettünk. En-
nek fényében nem tar-
tom korainak a másod-
osztályú szereplésün-

ket. Gondot okozott, hogy a csa-
patban több egyetemista játszott,
akik tanulmányaik befejezése
után távoztak a ZTE-tõl. Akad
olyan játékosom, aki kismama
lett. A kiesõ játékosok között vol-

tak, akik meghatározó
röplabdásnak számí-
tottak. A másodosz-
tályra így kicsit meg-
gyengültünk.

– Az elsõ évet, ak-
kor tanulóévnek szán-
ták?

– Egyértelmû. Új
csapatot kellett építe-
nem. Több új játékost

beilleszteni az együttesbe, ami
nem egyszerû. 

– Idény közben lehet igazolni? 
–  Rövidesen lejár az átigazolá-

si szezon. Nem gondolhatunk erõ-
sítésre, a fõiskolákra nem érkez-
tek olyan hallgatók, akik jó barát-
ságban vannak a röplabdával.
Más csapatból anyagi okok miatt
nem tudunk igazolni.

– Már említette, hogy a folyta-
tásban valódi NB II-es csapatok-
kal találkoznak. Hány gyõze-
lemmet lennének elégedettek?

– Szeretnénk minél többet, de
nyilván ehhez az ellenfeleknek is
lesz szavuk. Már említettem, újon-
cok vagyunk a másodosztályban,
az ellenfeleket nem ismerjük. Egy
biztos, mindent megteszünk a siker
érdekében. Számunkra igazából
most kezdõdik a bajnokság, mivel
velünk hasonló körülmények között
készülõ gárdákkal találkozunk.

PÁR GYÕZELMET BEGYÛJTENÉNEK
ISMERKEDNEK AZ NB II-VEL A NÕI RÖPLABDÁZÓK

Hosszú idõ után szerepel a Nemzeti Bajnokságban egerszegi
nõi röplabdacsapat. A ZTE RK nõi szekciója több évi területi baj-
nokságban való szereplés után nevezett a másodosztályba. A
csapat edzõje Tomanóczy Tibor, a ZTE hajdani NB I-es csapatá-
nak kiváló játékosa.

Dr. Szász Péter, a Zalaszám
ügyvezetõ igazgatója hangsúlyoz-
ta, a ZAC-cal való további együtt-
mûködés nem kérdés. Biztos ben-
ne, hogy az atléták a jövõben is to-
vább öregbítik a város és a Zala-
szám hírnevét. Az ügyvezetõ
hangsúlyozta: 30 évnyi jegyben já-
rás, és 17 évnyi névházasság után
nem lehetett vitás, hogy 18 év
után nagykorúvá váltak a felek. A
„királynõ” hozta a cég elvárásait.
Olimpikonokat, világversenyek
résztvevõit nevelte. Kérésünk nem

más, mint eddig. Minél több
egerszegi fiatal   bevonása a klub
életébe. Pontos összegrõl nem
beszéltünk, de a ZAC minden tá-
mogatást megkap a sportolók fel-
készítéséhez, versenyeztetésé-
hez.

Szakály István elnök megkö-
szönte a Zalaszám Informatika
Kft. támogatását. Kiemelte, hogy
a piramis elv szerint építkezõ
egyesület berkeiben mindenki
megtalálhatja a számára ideális
mozgásformát. Hangsúlyozta: az

elmúlt évtizedek során voltak ki-
ugróan sikeres, jó,  közepes évek.
Próbáltak egyetemi sportolókat
megtartani, de más városba kerül-
ve elvesztek az atlétika számára.
Próbáltak magát profinak valló at-
létát megtartani. Irreális anyagi
igényeit az önkormányzat, a Za-
laszám Kft. és a város vállalkozói
nem tartották valósnak. Marad a
jövõben egy olyan klubélet,
amelyben jól érzi magát verseny-
zõ és edzõ egyaránt. 

Bella Attila ügyvezetõ igazgató
kiemelte, hogy az egyesületben
tevékenykedõ edzõk, sportolók
erõ felett teljesítettek a Covid-19
vírus miatt kialakult helyzetben, és
a Zalaszám Informatika Kft. továb-
bi támogatása az õ munkájuknak
az ismételt  elismerése. 

ISMÉT HOSSZABBÍTOTT A ZALASZÁM-ZAC
Tizennyolcadik alkalommal írtak alá szponzori szerzõdést  a

Zalaszám Kft. és a Zalaegerszegi Atlétikai Club vezetõi. Az alá-
írás rendhagyó módon nem a szokott ünnepélyes keretek között
történt, hanem telefonos sajtótájékoztató keretében, mivel a cég
és az egyesület vezetõi a legkisebb esélyt sem akarták megadni
a Covid-fertõzés terjedésének. 

A zalaiak testvércsapatától,
Lendváról érkezett a védelem jobb
oldalára, kölcsönbe a bajnokság
végéig a 25 éves Mihael Rebernik.
A támadó szekcióba érkezett köl-
csönbe az egykori horvát utánpót-
lás-válogatott, a 27 éves Sime
Grzon, az elõzõ klubja a horvát
Osijek volt. Meghosszabbította
egy évvel szerzõdését  a ZTE-nél
Gyurján Márton kapus.

Távozott a ZTE-tõl az elmúlt év
nyarán igazolt hamburgi nevelésû
csatár Beke Péter. A támadó a fõ-
városban a Budafok csapatában
folytatja játékos-pályafutását.

A ZTE II. vezetõedzõi posztjáról
leköszönt Bozsik József, az elsõ
csapatnál segíti Waltner Róbert
munkáját, helyét Koller Zoltán veszi
át. A szakvezetõ dolgozott a Nagy-
kanizsai FC NB III-as csapatánál is.

Az NB I-es labdarúgó-bajnokság rajtja elõtt is történt változás a
ZTE játékoskeretében.

VÁLTOZÁSOK A ZTE FC-NÉL



8 Hirdetés


