
Európa egyik legmodernebb
intermodális vasúti-közúti kon-
ténerterminálját építi fel Zala-
egerszegen a német hátterû
Metrans Csoport. A 15,7 milliárd
forintos magánerõs fejlesztés-
hez Magyarország kormánya
3,9 milliárd forint beruházás-
ösztönzési támogatást nyújt, je-
lentették be február 19-én elõbb
Budapesten, majd a város dísz-
termében tartott tájékoztatón. 

– Antal Lívia –

A konténerterminál a nemzet-
közi vasúti korridor mellett, a jár-
mûipari tesztpálya, az északi ipari
park és a leendõ Rheinmetall-gyár
közelében, az önkormányzattól
megvásárolt területen épül meg
2023-ig, közölte Balaicz Zoltán
polgármester. Az önkormányzat
1 milliárd forintból kiépíti a létesülõ
logisztikai park területéig az útkap-
csolatot és a közmûveket. A ma-
gyar állam 14 milliárd forintos pro-
jekt keretében megépíti a nemzet-

közi vasúti korridor gyorsabb és
közvetlenebb igénybevétele érde-
kében a zalaszentiváni deltavá-
gányt. Így összességében közel

30 milliárd forintos fejlesztés való-
sul meg. A beruházás közvetlenül
120 új munkahelyet teremt, a kap-
csolódó fejlesztésekkel együtt pe-
dig akár 500 új munkahelyet a tér-
ségben. A Rheinmetall, az AVL, a
Mould-Tech és más cégek fejlesz-
téseivel együtt már több mint ezer-
re nõhet az új álláshelyek száma
Zalaegerszegen. 

– Szeretnék köszönetet mon-
dani a Metrans óriásvállalatnak,
hogy Zalaegerszeget választották!
A város önkormányzata, valameny-
nyi intézménye és teljes közössé-
ge mindent elkövet majd annak ér-
dekében, hogy ez a beruházás
igazi sikertörténetté váljon, amely

meghatározza és újrapozicionálja
a zalai megyeszékhely és kicsit ta-
lán Magyarország jövõjét is! – szö-
gezte le a polgármester.

Kiss Péter, a Metrans Csoport
elnök-vezérigazgatója a nemzetkö-
zi járványügyi korlátozások miatt
nem tudott jelen lenni a bejelenté-
sen, ezért videóüzenetet küldött.
Azt mondta: pénzügyi nagyság-
rendjét tekintve a zalaegerszegi új
intermodális konténerterminál lesz
Magyarország egyik legjelentõsebb
magánbefektetése a logisztikai ipar-
ágban. Várhatóan még az idén el-
kezdõdõ beruházásnak köszönhe-
tõen a zalai megyeszékhely nagy
jelentõségû logisztikai csomóponttá
fejlõdhet a jövõben az adriai-tenge-
ri kikötõk és az európai piacok kö-
zött húzódó közlekedési tengelyen. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

– Antal Lívia –

– Ma már nincs olyan bûncselek-
ménytípus, amelyekben ne játsza-
na valamilyen szerepet az internet;
akár az elkövetés eszközeként,
vagy az információgyûjtés történik a
globális hálózat segítségével –
mondja érdeklõdésünkre Tóth
László rendõr õrnagy, a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság Bûn-
megelõzési Alosztályának vezetõje.
– A technológia fejlõdése mellett a
pandémiás helyzetnek is köszön-
hetjük, hogy életünk szinte teljesen
áttolódott a világhálóra. Bár az inter-
netet ma már munkaeszköznek te-
kinthetjük, a home office-ben való
ilyen nagymértékû alkalmazása
még pár éve még elképzelhetetlen
volt. A járványhelyzet miatt közeli és
távoli rokonainkkal, barátainkkal
interneten tartjuk a kapcsolatot.
Online vásárlásra buzdítanak ben-
nünket, és ma már a szolgáltatók is
e-mailben keresnek meg minket.
Mindez magával hozta azt, hogy ke-
vésbé vagyunk gyanakvóak.

– Mi a célja a biztonságos in-
ternet napnak?

– Éppen az, hogy legyünk sok-
kal tájékozottabbak és óvatosab-
bak. Azt gondolom, hogy azok a

fiatalok, akik együtt nõttek, nõnek
fel az internettel, már tisztában
vannak az esetleges veszélyekkel,
vagy legalábbis érzékelik azokat.
Az aktív illetve az idõsebb korosz-
tály viszont sokkal sérülékenyebb.
A kevésbé jártasak összetévesztik
a személyes beszélgetést az inter-
netes kommunikációval. Azt hi-
szik, hogy a közölt tartalmat csak
az láthatja, akinek szól, miközben
bárki visszaélhet vele. 

– Komolyabb veszélyei is le-
hetnek a posztolásoknak.

– Bármit is teszünk közzé a kö-
zösségi oldalakon, az kikerül el-
lenõrzésünk alól, ezért kétszer is
gondoljuk át. Még mindig sokan
nem számolnak a valós idõben
közzétett, vagy posztolt fotó mö-
göttes tartalmával, ami üzeni: na-
gyon jól érzem magam a Balaton-
parton, de azt is, hogy nem va-
gyok otthon. Ugyanígy a betörést
kockáztatjuk a családi esemé-
nyekrõl közölt képpel, amelyen lát-
szik például egy értékes festmény
a falon. A digitális fotókhoz társított
metaadatokból egy visszafejtõ
programmal könnyen ki lehet nyer-
ni: mikor és hol készült a kép.

– Mennyire félrevezetõk a kö-
zösségi oldalak?

(Folytatás a 3. oldalon.)
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INDULÓ KÉPZÉSEI:

MEGSZÛNIK AZ OKJ, SZEREZZEN MOST SZAKKÉPESÍTÉST!

· 2021.03.16. 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ

(Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagépkezelõ;

Útépítõ- és karbantartó szakmairány E-000883/2014-A001-A004);
vizsga: 2021.04.15., jelentkezési határidõ: 2021.03.16.;

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
• „A, B, C, D1, D, CE, BE” e-learning elméleti képzéssel!

- TAXI vezetõ, Személygépkocsis-személyszállító, Közúti árufuvarozó,
TAXI- és Autóbuszos vállalkozó;

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

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103

Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!

www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769

ÁKÓ: B kat: III. n.év:134,57% IV. n.év:153,74%

VSM: III.n.év elmélet:81,01%; IV.n.év 69,23%; forgalom: III.n.év:69,23%, 70.59%

Itt kapnak útbaigazítást arról,
hogy mely oltóhelyiségben kapják
meg az elõzetesen egyeztetett

vakcinát. Kérjük továbbá, hogy az
érintettek az elõzetesen egyezte-
tett idõpontban érkezzenek!

OLTÓPONT
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház kéri mindazokat, akik az in-

tézményben kapják meg a koronavírus elleni védõoltást, hogy
február 19-tõl a Rendelõintézethez érkezzenek meg!

SÍRKÕTÖRTÉNET, SÍRKÕMÁSOLAT
ELSZÁLLÍTOTTÁK A CSIZMADIAMESTER EMLÉKMÛVÉT

Másolat készül a város
egyik legrégibb sírkövérõl,
melyet még 1821-ben állítot-
tak Gothard János csizma-
diamester emlékére a Kálvá-
ria temetõben. A kópiára
azért van szükség, mert a
Göcseji Múzeum új állandó
kiállításában szeretnék azt
bemutatni. A feladatot Far-
kas Ferenc szobrászmûvész
vállalta.

– pP –

Ahhoz, hogy az eredeti sír-
kõrõl mintát vegyenek, Got-
hard János emlékmûvét el kel-
lett bontani, hiszen eddigi he-
lyén nem volt megoldható az
eljárás. Kedd reggel Farkas
Ferenc és a Reneszánsz Kõfa-
ragómûhely csapata – a hely
szûke miatt kisebb nehézsé-
gek árán – elmozdította és el-
szállította az alkotást.

A szobrászmûvész érdeklõ-
désünkre elmondta: a sírkõ
elõször a kõfaragómûhelybe
kerül, hogy átvizsgálják és
megtisztítsák az emlékmûvet,
majd onnan átszállítják Farkas
Ferenc mûhelyébe. A képzõ-
mûvész itt egy mintavétel után
készíti el a kópiát, mégpedig
vegyes formázási technikával.
Szilikont és gipszet is használ
a másolathoz, ami végül egy
utólagos színezéssel kap az
eredetihez hasonló „patinát”.

Az ötlet, hogy a néhai csiz-
madia sírkövének másolata
kerüljön a múzeumba, a kiállí-
tás tervezésekor született. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

ADATHALÁSZAT ÉS FÉLREVEZETÉS
VIRTUÁLIS KOCKÁZATOKRÓL A BIZTONSÁGOS INTERNET NAPJÁN

Már rég nem a számítópépes vírusoktól, hanem a célzott táma-
dásoktól kell tartanunk, amikor internetet használunk. Erre figyel-
meztet immár 18 éve minden esztendõ februárjának második
keddjén a safer internet day – az Európai Bizottság kezdeménye-
zése –, vagyis a biztonságos internet napja.

KONTÉNERTERMINÁL ÉPÜL
ZALAEGERSZEG ÉS A METRANS KÖZÖS VÁGÁNYON HALAD ELÕRE

Elöl: Lukács Péter tanácsadó, Kaszás Eszter divízióvezetõ, Oláh Gá-
bor, a Zalaegerszegi Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója, dr. Vadvári
Tibor alpolgármester. Hátul: Firbás György tanácsadó, Balaicz Zoltán
polgármester, Zahalka Attila kereskedelmi igazgató (Metrans), Nagy
Lászó ügyvezetõ igazgató (Metrans), dr. Palkovics László miniszter és

Vigh László országgyûlési képviselõ



„Ha visszagondolunk az elmúlt
egy évre, akkor azt látjuk, hogy a
láthatatlan »ellenséggel« vívott
csatában a mai kor ápolói, asz-
szisztensei az elõdhöz méltó mó-
don álltak helyt” – mondta az ün-
nepségen dr. med.habil Gasztonyi
Beáta PhD fõigazgató. Hozzátette,
valamennyi dolgozónak dupla kö-
szönet jár a munkájáért, hiszen a
koronavírusos betegek ellátása fi-
zikai és lelki megterhelést is jelen-
tett.

Kossuth Zsuzsanna-emlékla-
pot vehetett át Meiszter Jánosné
(fül-orr-gégészet szakápoló), Fe-
rencsov Veronika, a központi mû-
tõ vezetõ mûtõs szakassziszten-
se és Laki Árpádné, a szemészet
nyugállományba vonuló vezetõ
ápolója. A díjazottaknak a
MESZK Zala Megyei Területi
Szervezete nevében tárgyjutal-
mat nyújtott át Tóthné Födõ
Gyöngyi elnök.

A Magyar Ápolási Egyesület
Díszoklevelét Gombos Juditnak, a
pszichiátriai osztály pszichiátriai
és mentálhigiénés szakápolójának
adta át Boros Károlyné, a MAE
megyei vezetõje.

2 Közélet

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. Felelõs kiadó és szerkesztõ: Vadas Zsuzsa, telefon:
(92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Pf.: 199 Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ

E-mail: info@zalamedia.hu ISSN 1216-9463 A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Az önkormányzat évek óta ki-
emelt feladatként kezeli a klí-
mavédelemmel és a környezet-
védelemmel kapcsolatos célok
megvalósítását. A legfontosabb
teendõket 2018 nyarán egy 18
pontos cselekvési tervben fog-
lalták össze.

– pet –

Az azóta eltelt bõ két évben el-
készült a város klímastratégiája,
mely nyomtatott és elektronikus
változatban is hozzáférhetõ. A
részletekrõl a városházán tartott
sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán
polgármester és Bali Zoltán alpol-
gármester. 

A polgármester kiemelte: már a
2018-as nyilatkozatban is szerepelt
az a célkitûzés, hogy az önkor-
mányzat a klímaváltozás káros ha-
tásainak kivédésére klímastratégiát
dolgoz ki. Erre 20 millió forintos tá-
mogatást nyertek. A projektnek több
eleme is van, ennek egyik része a
most elkészült 170 oldalas tanul-

mány, melyre 2 millió forintot költöt-
tek el a rendelkezésre álló keretbõl. 

A dokumentum nemcsak a ter-
veket tartalmazza, hanem egyfajta
számvetés is – fogalmazott Bali
Zoltán projektfelelõs. A tanulmány
a klímaváltozás hatásaival éppúgy
foglalkozik, mint a város adottsá-
gaival; különös tekintettel az ég-
hajlatra, a talaj tulajdonságaira,

valamint a levegõ és a víz minõsé-
gére. Az éghajlatváltozás okozta
problémák közül kiemelte a csapa-
dék egyre változó és néha kiszá-
míthatatlan mennyiségét. Az el-
múlt években többször fordultak
elõ heves nyári esõzések, melyek
során 70–80 milliméter csapadék
is lezúdult, megterhelve ezzel a
csatornahálózatot.

A stratégia kidolgozásának egyik
célja volt az is, hogy feltárják a vá-
ros – fentiekhez hasonló – sérülé-
keny pontjait, továbbá, hogy meg-
határozzák a lehetséges fejlesztési
irányokat. Ezek közül az erdõ- és
hulladékgazdálkodást, az intézmé-
nyek energiatakarékosságának nö-
velését, a fásítási program folytatá-
sát, az ivóvízbázisok gondozását
említette az alpolgármester.

A sajtótájékoztatón elhangzott: a
célok között szerepel, hogy 2050-re
80 százalékkal csökkentsék az
üvegházhatást okozó szén-dioxid-
kibocsátást. Az önkormányzat
ugyanis – a Megyei Jogú Városok
Szövetségének tagjaként – csatla-
kozott a Nemzetközi Klímavédelmi
Under2 Koalícióhoz, a tagok pedig
vállalták, hogy a karbonsemleges-
séggel próbálják elõmozdítani a klí-
mavédelem ügyét.

A tanulmány elkészítésén túl – a
klímastratégiához kapcsolódó 20
millió forintos projekt további része-
ként – workshopokat, városi gyer-
meknapot és más, környezetvéde-
lemmel kapcsolatos programokat is
szerveznek majd. Ezenkívül továb-
bi ismeretterjesztõ kiadványokkal,
vetélkedõkkel népszerûsítenék a
klímavédelmet. A cél az, hogy Zala-
egerszeg 2030-ra egy energiaha-
tékony és zöld várossá váljon, mely
élhetõ és fenntartható.

ÁPOLÓK NAPJA
Az idei évben szûk körben tartották meg az ápolók napi ünnep-

séget. A Zala Megyei Szent Rafael Kórház ebbõl az alkalomból
évente három szakdolgozót részesít Kossuth Zsuzsanna-emlék-
lap elismerésben.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Nemcsak a város és a térség

gazdasági növekedését fogja segí-
teni, de zöld alternatívát is kínál az-
által, hogy az áruforgalom jelentõs
részét a közutakról a környezetba-
rát vasútra tereli át. 

– Hiszek benne, hogy Zala-
egerszeg, Magyarország és a
Metrans jövõje mostantól közös
vágányon halad elõre. Azon dol-
gozunk, hogy ez egy igazi sikertör-
ténet legyen, és együtt növeked-
jünk, együtt fejlõdjünk tovább! –
emelte ki Kiss Péter.

Dr. Navracsics Tibor, az Észak-
nyugat-magyarországi Gazdaság-
fejlesztési Zóna kormánybiztosa
szintén videóüzenetben gratulált a
beruházáshoz, kiemelve: hogy Za-
laegerszeg a városvezetésnek kö-
szönhetõen az egyik legdinamiku-
sabban fejlõdõ helyi gazdaság
Magyarországon. 

A rendezvényen dr. Palkovics

László innovációs és technológiai
miniszter úgy fogalmazott, egy
térség gazdasági vonzerejét há-
rom tényezõ együttállása hatá-
rozza meg: a színvonalas közle-
kedési és digitális infrastruktúra,
a minõségi szakemberképzés és

az innovációt támogató környe-
zet. Zalaegerszeg ezen képessé-
gek birtokában van, ennek is kö-
szönheti, hogy a Metrans Csoport
beruházása helyszínéül válasz-
totta. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy a 80 százalékos ké-
szültségen álló zalaegerszegi jár-
mûipari tesztpálya építése az év
végére befejezõdik, a zalai me-
gyeszékhely és az M7-es autópá-
lya összeköttetését biztosító M76-os
gyorsforgalmi út 2023-ra készül el.
A tesztpálya szomszédságában
létesülõ harcjármûgyárnál az épü-
letek alapozásánál tartanak. 

ELKÉSZÜLT A KLÍMASTRATÉGIA
A CÉL, HOGY ZÖLD VÁROS LEGYÜNK

– b. k. –

– A szakma színe-java vesz
részt ezen a versenyen – mondta
Kósa Ruben, a Zalai Táncegyüttes
koreográfusa, aki büszke rá, hogy

a hivatásos táncosok mellett is jól
megállta a helyét csapata, mely-
nek több tagja életkorukból adó-
dóan, most vett részt elõször ilyen
színvonalú versenyen. Az ered-
ménnyel pedig elégedettek lehet-
nek, hiszen az együttesi nívódíj
megosztott második fokozatában
részesültek. Rubent pedig elõször
díjazta koreográfusként ilyen ma-
gas szakmai szintû zsûri, õt ko-
reográfusi díj III. fokozattal ismer-
ték el.

– Remélted ezt?
– Bíztam a dobogós helyben.

De azért volt bennem drukk is, hi-
szen bár az autentikus kategóriá-
ban indultunk, azért annak fesze-
gettük a határait. Sõt, újdonsággal
álltunk színpadra, mert nemcsak a
nyárádselyei néptáncot mutattuk

be, hanem az ott hagyományos
szénégetõ foglalkozást is. A kettõ
ötvözésébõl született meg a ko-
reográfia. És minden újdonságnál
ott a veszély, hogy esetleg nem jól
fogadják.

Az autentikus néptánc kategó-
riában egyébként 11 induló volt,
táncszínházban öt és az újdonság
táncfilmben szintén öt.

– Neked hogy tetszik ez az új
kategória?

– Jó, izgalmas, eddig ilyen még
nem volt. Abban különbözik a
táncszínháztól, hogy kifejezetten
azokra az eszközökre épít, amit
csak filmben lehet megoldani, pél-
dául vágással. Jól sültek el az elsõ
próbálkozások, és ez már marad
állandó kategória a továbbiakban.
Mivel a versenyt kétévente rende-
zik, a jubileumi, XXX. fesztiválra
2022-ben kerül sor. Reméljük, az
már a megszokott körülmények
között lehet majd. 

– Miért pont a nyárádselyei
táncokat választottátok?

– Személyes kötõdések van-
nak az ottani idõs táncosokkal.
Évek óta tart a jó kapcsolat, gyak-
ran van ott táborunk is. Sajnos az
adatközlõk egy részét már elvesz-
tettük.

– Akkor ezzel meg is õrzitek
idõs barátaitok hagyatékát.

– Ez a feladatunk. Megõrizni,
továbbadni. Sajnos a hagyomány
továbbfejlõdni már nem fog. An-
nak a korszaknak már vége. Vi-
szont a „sima” autentikus produk-
ció is lassan ingerszegénynek
számít, ezért is a táncszínházak
kora, amit most már a táncfilm is
kiegészít. 

– Hogyan született meg a
„Szenészek” koreográfia ötle-
te?

– Mindenképpen nyárádselyei
táncokat szerettünk volna bemu-
tatni. Aztán kezdõdött a kutatás,
hogy mit tegyünk még hozzá.
Nagy segítség volt Orbán Balázs

néprajzi gyûjtése, melyet a saját
gyûjtésünk egészített ki. De mint
minden autentikus tánc, ez is mu-
latsággal végzõdik. A lányoknak
kevesebb volt most a szerepük, az
õ felkészítésükben Kemes Laura
mûködött közre.

A XXIX. Zalai Kamaratánc-
fesztiválon a koreográfusi fõdíjat
és nívódíjas koreográfus címet
érdemelt ki Módos Máté (MÁNE
Kamara Társulat). Táncszínház
kategóriában a koreográfusi ní-
vódíj I. fokozatot kapott Gellén
Péter (Önsorsrontó, Sáros Kom-
pánia elõadásában). A táncfilm
kategóriában alkotói díj I. fokoza-
tát Sára Ferenc (Ursaru címû
film) érdemelte ki. Autentikus ka-
tegóriában koreográfus nívódíj I.
fokozatot kapott Oláh Márkó
(Tessedik Táncegyüttes). Az
együttesi nívódíj I. fokozatában a
Jászság Népi Együttes (Jászbe-
rény) részesült. 

MEGÚJUL A SZÍNHÁZ
A MODERN VÁROSOK PROGRAM KERETÉBEN

2024-re megújulhat a Hevesi Sándor Színház épülete.  A
kormány 2019 decemberének végén két határozattal dön-
tött.

Eszerint a Hevesi Sándor Színház felújításának megtervezé-
séhez 255 millió forintot biztosít a Modern Városok Program ke-
retében.

A látványtervek a napokban kerültek a nagyközönség elé.

NÍVÓS VERSENYBEN NÍVÓS HAZAI HELYEZÉS
ZALAI KAMARATÁNC-FESZTIVÁL – BESZÉLGETÉS KÓSA RUBENNEL

Városunkhoz kapcsolódik, az immár XXIX. alkalommal megren-
dezett Zalai Kamaratánc-fesztivál, mely az ország egyik legrango-
sabb néptáncos megmérettetése. Az idén nem szokványos mó-
don, kétszeres elhalasztás után, és végül is online formában zaj-
lott a verseny. A minden rosszban van valami jó törvényszerûség
pedig új kategóriát szült, a táncfilmet, melyet az országban elõ-
ször itt és most bírált a Mihályi Gábor (Magyar Állami Népi Együt-
tes) vezette zsûri.

KONTÉNERTERMINÁL ÉPÜL
ZALAEGERSZEG ÉS A METRANS KÖZÖS VÁGÁNYON HALAD ELÕRE

A Zalaegerszegen felépülõ konténerterminál látványterve.



– Antal Lívia –

Túrázni lehet városi környezet-
ben, de a klasszikus túrázás a ter-
mészetjárás. Nyilván a városi séta
sokkal egyszerûbb: korábban pa-
píralapú térképet, ma már elektro-
nikus térképalkalmazást haszná-
lunk a tájékozódásra. De mihelyst
elhagyjuk a városi környezetet, iz-
galmasabbá tud válni a túrázás, a
természetjárás. Persze ekkor sem

maradunk magunkra a turistajel-
zéseknek köszönhetõen, amelyek
elvezetnek A-ból B-be, vagy egy
körtúra során visszairányít a kiin-
dulópontra. Egységes jelzésrend-
szer áll mögötte, amely 1930-ban
a Magyar Természetjáró Szövet-
ség jogelõd szervezete kezdemé-
nyezésére, dr. Strömpl Gábor geo-
lógus, térképész által kidolgozott
turistaút-szisztéma alapján jött lét-
re. 

– Mit kell tudni errõl?
A fõ jelzések fehér alapon

négyféle: kék, piros, sárga és zöld
színû vízszintes sávok mindig va-
lamilyen fontos kiindulási ponttól
(vasútállomás, autóbusz-megálló)
induló, tájegységen áthaladó turis-
tautat jelölnek. A kék sávjelzés az
országos jelentõségû, több tájegy-
ségen, hegységeken, de legalább
egy hegységen átvezetõ utakat je-
löli, ilyen a Kéktúra útvonal. A pi-
ros sávjelzés egy kisebb tájegysé-
gen átvezetõ utakat mutatja, míg a
sárga és a zöld sávjelzés a helyi

jelentõségû utakat. Ezek a fõjelzé-
sek látótávolságra vannak egy-
mástól, illetve feltûnnek a legköze-
lebbi elágazóban. Az úgynevezett
behívó jelzések is félreérthetetle-
nül jelzik a követendõ utat. Ezenkí-
vül is vannak még jelzések, amiket
színük és alakjuk különböztet meg
egymástól. Zalaegerszegen is lát-
ható kék kereszt, amely a vándor-
utak összekapcsolódását jelöli. A
háromszög jelzés a hegytetõkre,

csúcsokra vezet. A négyzet a fõ
jelzésekbõl kiindulva lakott terület-
re, vagy szállásra vezet. A kör jel-
zések kutakhoz, forráshoz irányí-
tanak. Az ómega jelzés pedig bar-
langokhoz. Léteznek még romok-
hoz, kápolnákhoz, emlékmûvek-
hez vezetõ jelzések is.

– Zalaegerszeg környékén
mely turistautak vezetnek? 

A Kéktúra útvonal elkerüli a vá-
rost. A piros sávjelzésû túraút vi-
szont keresztülhalad rajta, érintve
többek között a Gébárti-tavat,

Ebergényt, a tv-tornyot, az Alsóer-
dõt és a Jánkahegyet. Alsóerdõ
több körtúra kiindulópontja.
Csácsbozsok és Botfa városré-
szekben egyéni jelzésképû, saját
turistaútjai vannak Zalaegerszeg-
nek. A megyét egyébiránt keresz-
tül-kasul szelik a különbözõ szín-
nel és alakzattal jelölt turistautak.
Ki-ki kedvére választhat közülük,
akár lakóhelye közelében.

– Akármerre megyünk Zalá-
ban, utunk erdõbe vezet. Milyen
szabályokat kell betartanunk?

Az erdõtörvény határozza meg,
mit tehetünk. Az állami erdõkben a
gyalogos látogatás szabad, sõt
egy éjszakára sátorozni is lehet. A
nemzeti parkokban, természetvé-
delmi területeken többnyire enge-
dély szükséges, amire tábla is fi-
gyelmeztet. Érdemes tájékozódni
az adott természetvédelmi terület
honlapján, mert lehetnek tiltott idõ-
szakok is. De egy állami erdõben
is lehetnek korlátozások, élesva-
dászat, lõgyakorlat, fakivágás
miatt, amivel a túrázók testi épsé-
gét kívánják megóvni.

– Milyen sporteszközöket
használhatunk az erdõkben?

Az emberi erõ fontos tényezõ,
ami a hagyományos kerékpárok-
nál egyértelmû. Az elektromos ke-

rékpároknál klasszikusnak minõ-
sülnek azok, amelyek a rásegítés
mellett emberi erõt is igényelnek.
Az ilyen kerékpárokkal lehet közle-
kedni az erdõkben. Amelyek kizá-
rólag csak a rásegítéssel mûköd-
nek, azokkal nem, mert segédmo-
tornak minõsülnek. A törvény ki-
mondja, az erdõben motort, terep-
motort, segédmotort, quadot tilos
használni, kivétel gazdasági, erdé-
szeti céllal. A kijelölt turistautakon
akkor lehet biciklizni, ha az együt-
tes használat lehetõségét kerék-
páros piktogram mutatja a turista-
útjelzés mellett. Azokon a jelzett
turistautakon, ahol nincs külön ke-
rékpárosokra is vonatkozó jelzés,
ott nem lehet. Ugyanez vonatkozik
a lovaglásra is.

– A járványhelyzet az egyesü-
let tevékenységébe is beleszólt,
hiszen csoportos túrákra jelen-
leg sincs mód.   

– A Zalai Teker(g)õk Kerékpá-
ros Sport és Túra Egyesületünk
2014 decemberében alakult meg
egy baráti társaságból. A kerékpá-
rozás szeretete hozott össze ben-
nünket, de gyalogostúrákat is
szervezünk. Elsõsorban saját ma-
gunk kedvtelésére csináljuk, de
másokat is szívesen látunk túráin-
kon. A járványhelyzet miatt tavalyi
programjaink nagy része elma-
radt, de bizakodóan nézünk az idei
év elé. A korlátozások feloldását
követõen többek között szeret-
nénk megrendezni a négynapos
Balaton-kerülõ kerékpártúrát, va-
lamint több kisebb túraprogramot
– fogalmazott Szabó Balázs,
bronz fokozatú gyalogos- és
kerékpárostúra-vezetõ.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Ha minden feltétel nélkül elfo-

gadjuk tartalmukat, akkor eléggé.
Egyes közösségi oldalak ugyanis
hamis világot tükröznek. Ilyen az
Instagram, ahol mindenki szép és
okos. A megtévesztés, a félreve-
zetés sorába az álhírek is beletar-
toznak. Az utóbbi években média-
fogyasztási szokásaink jelentõsen
megváltoztak: a tévé, rádió helyett
videómegosztokról és közösségi
oldalakról szerezzük be az infor-
mációkat. Nem gyõzõdünk meg az
itt terjedõ hírek valódiságáról. Az
álhírek pedig könnyen tévképze-
tekbe vezethetik az embert.

– Beszéljünk az online vásár-
lásról!

A járványhelyzet következté-
ben jelentõsen növekedett az
online áruházak forgalma. De
nem árt óvatosnak lenni, mert az
internet a csalók számára is kivá-
ló terepet jelent. A bankok nagyon

sokat tettek a biztonságért. Érde-
mes külön számlát és bankkártyát
használni, ha online vásárolunk,
hogy pénzünk ne tûnjön el egy
ilyen tranzakció során. Sokba ke-
rülhet az is, ha nem megbízható
webáruházból vásárolunk. Nem
jön meg az áru, nem azt kapjuk,
hiányosan vagy sérülten érkezik,
sorolhatnánk a panaszokat. Mi-
elõtt megrendelnénk egy termé-
ket, nézzünk utána, ki üzemelteti
az oldalt. Ebben segítségünkre le-
het a Google. Érdemes elolvasni
a korábbi vásárlók véleményét is.
Továbbá tájékozódjunk árössze-
hasonlító honlapokon, mert ha
egy webáruház a többihez képest
túl olcsón kínálja az adott termé-
ket, biztosak lehetünk abban,
hogy valami trükk folyik a háttér-
ben.

– Pénzünk és vagyontár-
gyaink mellett adataink is ve-
szélybe kerülhetnek.

– Pillanatok alatt hozzáférhet-
nek adatainkhoz, ha nem gondos-
kodunk számítógépes eszközeink
védelmérõl megfelelõ programok-
kal. Az illetéktelen behatolásokkal,
hackertámadásokkal nemcsak
banki információinkat szerezhetik
meg az elkövetõk, de személyes
adataink felhasználásával vissza-
éléseket is végrehajthatnak ne-
vünkben. Az adathalászat veszé-
lye a gazdasági szereplõket sem
kíméli: egy ilyen támadás komoly
üzleti károkat okozhat egy vállalat
számára. Ahogy egyre többet tar-
tózkodunk a világhálón, a bûncse-
lekmények úgy tevõdnek át egyre
inkább az online térbe. A biztonsá-
gos internet nap a veszélyforrások
mellett az elõvigyázatosságra, a
vírus- és adatvédelemre, a bizton-
ságos és tudatos eszközhaszná-
latra is felhívja a figyelmet, ame-
lyeket ne csak ezen egy napon
tartsunk szem elõtt. 

ADATHALÁSZAT ÉS FÉLREVEZETÉS
VIRTUÁLIS KOCKÁZATOKRÓL A BIZTONSÁGOS INTERNET NAPJÁN

A NAV évértékelõ értekezletét a
pénzügyminiszter videóüzenete
nyitotta. Varga Mihály úgy fogal-
mazott: 2020 márciusa Magyaror-
szágon is a gazdasági növekedés
szinte példátlanul hosszú idõsza-
kát törte meg. Az adatok azt mu-
tatják, hogy a gazdasági vissza-
esés nagyobb, gyorsabb és pusz-
títóbb az 1929-es nagy gazdasági
világválságban tapasztaltaknál. 

Sors László, a NAV vezetõje
egyebek mellett arról beszélt,
hogy a fennállásának tizedik évé-
ben járó adó- és vámhivatal nem-
zetközi viszonylatban is jelentõs
digitális fejlesztései – a gépek kö-
zötti kommunikáció, a mestersé-
ges intelligencia alkalmazása – az
állampolgárok és a vállalkozások
adózásának egyszerûsítését szol-
gálják. Szerepük egyrészt az,
hogy megkönnyítsék az évi mint-
egy 25 millió adózói bevallás és
kötelezõ adatszolgáltatás folya-
matát, másrészt valós idejû infor-
mációkkal szolgáljanak a gazda-
sági eseményekrõl. Ugyanakkor
ezek az eszközök garantálják az
állam és a tisztességes vállalkozá-
sok kárára mûködõ, súlyos gazda-

sági bûncselekményeket elkövetõ
bûnszervezetek kiiktatását is.

A vállalkozások digitalizálásá-
ban is felhajtóerõként mûködõ hi-
vatali megoldások a járványhely-
zetben is biztosítják a NAV stabil
mûködését, ami az állami bevéte-
lek garanciája. 2020-ban az ügy-
félszolgálati kapcsolatokban az
elektronikus csatornák dominál-
tak, 33 százalékkal csökkent a
személyes ügyintézés, és csak-
nem 80 százalékkal többen hívták
telefonon a hivatal munkatársait,
mint az elõzõ évben.

A kormányzati adókönnyítések
végrehajtásán túl, az átmeneti
szabályokhoz alkalmazkodott hi-
vatal, jelentõs adatvagyona alap-
ján szektorokra bontva képes mér-
ni és bemutatni a gazdasági sze-
replõk járványhelyzeti reakcióit, a
bajba jutott vállalkozások nehéz-
ségeit is. A NAV által kezelt bevé-
telekbõl – ami az államháztartás
adójellegû bevételeinek 94 száza-
lékát teszi ki – pontosan látszik,
hogy az áfából, a járulékokból és a
szociális hozzájárulási adóból a
vártnál kevesebb bevétel szárma-
zott az elmúlt évben.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal célja a szabályos adózás támo-
gatása és nem a bírságolás – hangsúlyozta 2020-ról szóló évérté-
kelõjében a NAV vezetõje. Az ellenõrzések jelentõs része támoga-
tó jellegû, a klasszikus adóvizsgálatok aránya hét százalékra
csökkent. A NAV munkatársai a digitalizált információs rendsze-
rekben ma már azt is látják, hogy melyik adózóhoz milyen eljá-
rást kell rendelniük – mondta Sors László.

STABILAN MÛKÖDIK AZ ADÓHIVATAL

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI

FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kö-

tött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási in-
tézményekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról,
melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé fel-
sõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési idõig, de
legkésõbb az attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön
végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség,
baleset) miatti halasztás (passzív félévek) idõszakai. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a 

a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egye-
tem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mér-
nök (mechatronika, gépész) képzésen az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA
képzésben végzi tanulmányait,

b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg
város közigazgatási területén mûködõ bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben
(PE GKZ, PTE ETK ZKK) az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA vagy MSc/MA
képzésben végzi tanulmányait.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA: 
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15 000 Ft/hó 
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5 000 Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjá-
ra, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítá-
sára tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE: 
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az

ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2021. március
1–március 16. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Okta-
tásáért Közalapítványhoz. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó,
így a pályázatot legkésõbb március 16-án postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét meg-
elõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek. 

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be
kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor
érvényes hallgatói jogviszony-igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát. Mi-
nimum 5 kredit teljesítése kötelezõ. A hiányosan benyújtott kérelmeket nem áll módunkban
elfogadni.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Karrier Irodáiba kell eljuttatni POSTÁN, vagy E-MAILBEN. 
Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A. 
karrier@zalaegerszeg.hu

Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.

A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak

TURISTAJELZÉSEK KÖZÖTT AZ ERDÕBEN
TIPPEK ÉS TANÁCSOK A TERMÉSZETJÁRÓKNAK

Egyre inkább felértékelõdik a szabad levegõn valón tartózko-
dás, pláne ha az egy szép, természetes környezetben történik.
Zala megye erdõkben, mezõkben gazdag területe ideális helyszí-
ne a túrázásnak és a természetjárásnak. Tegyük ezt gyalogosan,
vagy kerékpárral turistajelzések vannak segítségünkre. Miután
Zalában egymást érik az erdõk, érdemes tisztában lenni azzal is,
milyen szabályokat kell betartanunk egy erdõben. Szabó Balázst,
a Zalai Teker(g)õk Kerékpáros Sport és Túra Egyesület elnökét
kérdeztük.

Szabó Balázs
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Februártól új történész kollégá-
val bõvült a Göcseji Múzeum
csapata. Erõs Krisztina persze
nem ismeretlen a helytörténet
iránt érdeklõdõknek, hiszen ed-
dig a levéltár munkatársaként
dolgozott; több tanulmány szer-
zõje, és számos konferencia elõ-
adója is volt.

– pP –

A szülési szabadság végezté-
vel azonban most a múzeumban
kezdte el a munkát. A napokban
már olvashatott is tõle a közönség
egy blogbejegyzést az esküvõi di-
vat 20. századi változásairól a há-
zasság hete apropóján. A törté-
nésszel többek között arról be-
szélgettünk, hogy mi lesz a leg-
fõbb kutatási témája, mely kor-
szakkal foglalkozik majd szívesen;

és egyáltalán, hogyan került a le-
véltárból a múzeumba?

– Nem volt annyira váratlan ez a
váltás, hiszen eredetileg is történe-
lem–muzeológia szakon végeztem
az ELTE-n, és a szakmai gyakorla-
tomat is a Göcseji Múzeumban töl-
töttem, Béres Katalin mellett. A dip-
loma megszerzése után azonban
nem volt lehetõség arra, hogy a mú-
zeumban maradjak, így egy rövid
ideig tanítottam, majd 2008-ban a
levéltárba kerültem. Az ott eltöltött ti-
zenkét év kiváló iskola volt, örökké
hálás leszek Molnár Andrásnak és a
többi kollégának! Ugyanakkor min-
dig ott motoszkált bennem, hogy a
múzeum világa mennyire érdekes
és izgalmas, elég, ha csak egy kiál-
lítás létrehozására gondolunk.

2003-ban az egyetemi gyakorlat
idején volt is alkalmam végigkövet-
ni, hogy a Deák-évforduló kapcsán
hogyan készül el a pusztaszentlász-
lói kiállítás.

– Vagyis az írott források mel-
lett a tárgyak világa is vonz?

– Ez abszolút így van! Bár a tör-
ténészi munka – kutatás, eredmé-
nyek értékelése – nyilván hasonló
mind a két intézményben, úgy ér-
zem, hogy a rendelkezésre álló
anyagok, dokumentumok és tárgyak
sokfélesége miatt a múzeumi feladat
összetettebb. A gyûjtés, rendszere-
zés, leltározás, kiállítástervezés, il-
letve egy-egy bekerülõ tárgy törté-
netének felkutatása sok izgalmat
rejt, és néha nagy kihívást is jelent.
Most még ismerkedem a gyûjtemén-

nyel, a leltározás gyakorlatával. Ám
amikor ellátogattam a történeti rak-
tárba, és megláttam, hogy mennyi
„kincs” rejlik ott, tényleg úgy érez-
tem, hogy haza találtam! Köszönöm
mindezt Megyeri Annának is, aki
már korábban jelezte, hogy ha nyug-
állományba vonul, szeretné, ha én
kerülnék a helyére. Persze õ tovább-
ra is dolgozik majd az aktuális kuta-
tásain, tanulmányain.

– A levéltárban fõleg az 1945
utáni korszakkal foglalkoztál, ez
így lesz a múzeumban is?

– Igen, már az egyetemen is ez
volt a fõ területem. Történelembõl
és muzeológiából is ezt a korszakot
választottam szakdolgozati témám-
nak. A múzeumi munka azért ennél
tágabb lesz, hiszen az 1790-es
évektõl szinte napjainkig zajlik a
gyûjtés, szóval más korszakokkal is
folyamatosan foglalkozni kell. De
tény, hogy az 1945 utáni korszak áll
hozzám közel.

– Azért ez is elég sokrétû, és
többféle megközelítésbõl kutatha-
tó terület. Mi lesz a fõ csapás?

– Mindig is érdekelt a munkástör-
ténet, például a Ruhagyár és hason-
ló gyárak, üzemek dolgozóinak élet-
módja. Fõleg a nõtörténet. A jövõben
szeretnék intenzívebben foglalkozni
azzal, hogy a faluról városba került
nõk élethelyzete miképp változott,
hogyan tudtak beilleszkedni. Egy fa-
lusi környezet után milyen volt beköl-
tözni egy tömbházba vagy egy mun-
kásszállóra. Vagy hogyan élték meg,
hogy az üzemi bölcsõdébe, óvodába
járnak a gyermekeik. Annál is in-
kább, mert a nõk mindössze hat hé-
tig maradhattak otthon a szülés
után, a szoptatás pedig a munkaidõ
része volt. Az oral history irányelveit
követve interjúkat készítenék mind-
azokkal, akik még dolgoztak a Ru-
hagyárban. Úgy érzem, hogy az

utolsó pillanatban vagyunk, hogy fel-
tárjuk ezeket az életutakat.

– Az egyéni történetekhez mi-
lyen tárgyak, dokumentumok kap-
csolódhatnak, amik fontosak le-
hetnek a múzeum számára?

– Gyakorlatilag bármi, ami még
fellelhetõ és az akkori munkához,
életmódhoz köthetõ. Brigádnaplók,
kitüntetések, jelvények, plakátok, fo-
tók, szabásminták, ruhák…

– Miért pont a „nõtéma” talált
rád?

– Jó kérdés, nem is tudom ponto-
san. Az egyetemen is ez volt az
egyik kutatási területem: az 1950-es
évek nõi eszményképe. Hogy több
fronton kell mindig helytállni. Hogyan
legyél jó háziasszony, anyuka, mun-
kaerõ, satöbbi. Minden oldalról nagy
a nyomás. Néha magamon is érzem
ezt, háromgyermekes anyaként és
közben aktív dolgozóként. Talán
ezért is érdekel a téma…

– Az ötvenes évek óta nem vál-
tozott volna semmi e téren? 

– A legtöbb nõ számára szerin-
tem a feladatok jórészt ugyanazok. 8
óra munka után otthon jön a „máso-
dik mûszak”. Persze azért az eman-
cipáció következtében sokkal több a
nõk joga az élet minden területén.
Hogy ez a gyakorlatban mindig érvé-
nyesül-e, már más kérdés. És hát
sok múlik a férfiak hozzáállásán, ne-
veltetésén is; hogy mennyire hajlan-

dóak részt venni a házimunkában,
gyereknevelésben. Azért ma már
több a pozitív példa, mint az ötvenes
években. Ezek az életmódváltozá-
sok viszont mindig jó kutatási témát
adnak a történészeknek.

– Ugyan nem ötvenes évekbeli
a történet, de ismeretlen nõk fotói
láthatók az asztalodon. A múzeum
a napokban a lakosság segítségét
kérte a beazonosításukhoz. Kide-
rült azóta valami?

– Egyelõre nem. Pár hete dolgo-
zom csak itt, és mindjárt az elején el-
kezdtem a leltározási rendszerrel is-
merkedni. Az egyik feladat például,
hogy rendszerezzük, leltározzuk az
1988-as egervári várkastélyban ren-
dezett helytörténeti kiállítás anyagát,
melynek egy része a közelmúltban
került a múzeumba. A dokumentu-
mok feldolgozása közben akadtunk
rá öt olyan korabeli fotóra, melyen
teljesen ismeretlen emberek van-
nak. A fényképek ráadásul Buda-
pesten készültek. Nõi portré, fiatal
nõ teniszütõvel, de katonák és egy
családi kép is látható. Nem tudjuk
hogyan, vagy milyen zalai kapcsolat
révén kerültek Egervárra ezek a fel-
vételek. Egyelõre semmi nyom. Elõ-
fordulhat, hogy sosem derül ki, mert
már nincs fellelhetõ forrás. Ilyenkor
nincs mit tenni, el kell fogadni a hely-
zetet. De, hát ettõl izgalmas a törté-
nészi–muzeológusi munka.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Megyeri Anna történész-mu-

zeológus pedig már régóta szeret-
né megmenteni a szobrot. Annál is
inkább, mert a homokkõalkotás
nincs jó állapotban, több helyen tö-
redezett. A mostani akció elõzmé-
nyeirõl elárulta: a múzeum új ál-
landó kiállításában szeretnék be-
mutatni a helyi céhes iparosok
életmódját, mert annak idején fon-
tos szerepet töltöttek be a város
életében. Az installáció egyik szép
darabjának szánják a sírkõmáso-
latot, hiszen a Kálvária dombra a
szûr-szabó céh tagjai, illetve más
iparosok, városi elõkelõségek is
temetkeztek.

Gothard János és felesége
Simonfy Borbála élete amúgy is
szép és izgalmas történet. A pár
1795-ben házasodott, az egyik
belvárosi tûzvészt követõen a
Várkörben építették fel otthonu-
kat. Mint mélyen vallásos embe-
rek, fontosnak érezték a jótékony-
kodást és az adományozást. Õk
lettek a „Szentháromság-kép-

alap” (vagyis a mai Mindszenty
téren álló Szentháromság-szo-
bor) kezelõi. Az adományok ré-
vén 1811-ben állították fel a
Szentháromság-szobrot, akkor
még a nagytemplom délnyugati
sarkánál. A szoborcsoportot a
keszthelyi Zitterbarth József kõfa-
ragómester készítette el. Tíz év-
vel késõbb pedig ugyanõ lett az
alkotója Gothard János sírkövé-
nek is, hiszen 1821-ben a csiz-
madia halálakor Simonfy Borbála
õt kereste fel, hogy méltó emléket
állíthasson férjének. Gothardot a
Kálvária temetõben helyezték
nyugalomra, a kápolna szom-
szédságában. 2001-ben aztán, a
kerítésfal felújítása miatt, az em-
lékmûvet áthelyezték a kápolna
másik oldalára. 

Érdekes, hogy sírokat már ek-
kor sem találtak az emlékmû alatt
(végrendelete értelmében Si-
monfy Borbálát is férje mellé kel-
lett, hogy eltemessék). Both Ist-
ván, a temetõ önkéntes gondno-
ka, valamint a Kálvária domb tör-

ténetének lelkes kutatója szerint
ennek az lehet az oka, hogy ami-
kor a mai strand területén álló régi
temetõt az 1920-as évek elején
végleg felszámolták, sok síremlék
átkerült a Kálváriára, emiatt pedig
több itt lévõ régi sírhantot felszá-
moltak. De legalább Gothard Já-
nos míves síremléke megmaradt.

Az alkotás a szakemberek sze-
rint több szempontból is egyedi és
értékes. Azon túl, hogy magán vi-
seli az egykori keszthelyi kõfara-
gómûhely stílusjegyeit, Napba öl-
tözve és kígyót tiporva ábrázolja
Szûz Máriát. A síremlék legfelsõ
részére három angyalfej, a lábaza-
ton pedig a halálra utaló koponya
látható.

Az egyértelmû, hogy a Farkas
Ferenc által készített másolat a
múzeum új kiállítóterébe kerül.
Hogy az eredeti sírkövet hol állít-
ják fel újra, az viszont még kérdés.
Elképzelhetõ, hogy a tisztítás után
visszaviszik a temetõbe, vagy
esetleg más, méltó és biztonságos
helyszínt keresnek neki. 

TELEPHELYVEZETÕ / ZALAEGERSZEG
ÚJ KIHÍVÁS A FÓKUSZBAN!

Feladatok
• Újonnan létrehozott telephely kialakítása, folyamatainak megszervezése
• Céges mûködési standardok betar(ta)tása
•    Telephely erõforrásainak megtevezése, munkatársak toborzása, kiválasztása
•    Saját fuvarozóhálózat kialakítása, fuvarozók kiválasztása
•    Ügyfélbevezetés, személyes kapcsolattartás, reklamációk kezelése
•    Napi és stratégiai üzleti folyamatok irányítása
•    Fizikai és adminisztrációs személyzet vezetése
•    Raktározási és fuvarszervezési tevékenység összehangolása, vezetése
•    Telephely hatékony és gazdaságos üzemeltetése
•    Beérkezõ és kimenõ számlák ellenõrzése
•    Piaci (lokális) folyamatok monitorozása, elemzése
•    Munkatársi állomány munkaügyi kérdéseinek kezelésében való aktív részvétel
•    Munkavállalók szakmai támogatása, koordinálása, fejlesztése
•    Telephelyhez kapcsolódó beszámolók, értékelések, riportok készítése
•    További általános vezetõi feladatok ellátása
•    Folyamatos kapcsolattartás a magyarországi központtal (Dunaharaszti)

Amit kínálunk
• Stabil munkahelyet egy nagy múltú nemzetközi

logisztikai cégnél
• Kihívást jelentõ, változatos, felelõsségteljes

feladatokat
• Versenyképes fizetést és béren kívüli

juttatásokat
•    Modern munkakörülményeket
•    Fiatalos munkahelyi légkört
•    Vállalati autót, laptopot és mobiltelefont
•    Munkaidõ: heti 40 óra (H–P)
•    Munkavégzés helye: Zalaegerszeg
•    Kezdés várható idõpontja: 2021. június

Elvárások
•    Minimum 3 éves vezetõi gyakorlat
•    Tárgyalóképes angolnyelv-tudás
• Felsõfokú logisztikai / gazdasági /

kereskedelmi végzettség
•    Proaktív, dinamikus személyiség
•    Komplex, stratégiai gondolkodásmód
•    Gyors döntési képesség és eredményorientált

szemlélet
•    Problémamegoldó személyiség
•    Megbízhatóság és terhelhetõség
•    Ügyfélorientált gondolkodásmód
•    Nagyfokú precizitás
•    Kiváló kommunikációs képesség
•    Jó kapcsolatteremtõ készség és határozottság
•    Erõs felhasználó szintû MS Office ismeretek
•    B kategóriás jogosítvány

* A GW egyenlõ elbánást biztosít minden munkatár-
sának, nemtõl, vallástól, szexuális beállítottságtól, et-
nikai hovatartozástól, nemzetiségtõl, kortól, politikai
nézettõl, szakszervezeti tevékenységtõl vagy csök-
kent munkaképességtõl függetlenül. A konszern kultu-
rális sokszínûségét gazdagságnak tekinti.

ÖRÖMMEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
gw-world.com/greatjobs,
Tóth-Vasvári Barbara • T +36 24 506 706 • allas@gw-world.com

Az online térbe helyezõdött a
farsangi nyitott mûhelygalériák
napja. A Gébárti Regionális Né-
pi Kézmûves Alkotóház a ha-
gyományokhoz híven minden
évben megrendezi a programot.
A pandémia miatt idén csak a
digitális térben vehettek részt a
kézmûves-foglalkozásokon az
érdeklõdõk.

– pet –

Választékból így sem volt
hiány, hiszen a Keresztury VMK
honlapján még mindig elérhetõk
az egyes kézmûves-foglalkozások
témái, és a tárgyak elkészítésének
menete is, fotókkal illusztrálva.
Csuti Tibor fazekasmester segít-
ségével például busó ujjbábot le-
het készíteni, Szilágyi Zoltán népi
játszóházvezetõ pedig a télûzõ
hangkeltõ eszközök elõállításának
fortélyaiba avatja be a virtuális kö-
zönséget. De a nyitott mûhelynap
keretében készíthetünk kiszebá-
but és csomagolópapírból medve-
álarcot is; persze ezúttal csak az
otthonunkban. A honlapra feltöltött
anyagok azonban jó útmutatóul
szolgálhatnak mindazoknak, akik
családi körben szeretnék elbú-
csúztatni/elzavarni a telet. A gaszt-

ronómia részeként pedig Ollárné
Zubor Beatrix csörögefánkrecept-
jét is megismerhetik az érdeklõ-
dõk. 

Prokné Tirner Gyöngyi, a
Keresztury VMK–Gébárti Regio-
nális Népi Kézmûves Alkotóházá-
nak vezetõje arról is tájékoztatott,
hogy nem maradt el az ilyenkor
szokásos farsangi kvízjáték sem,
melyet szintén az intézmény hon-
lapján tettek közzé, és a nyertesek
névsora is itt érhetõ el. Hogy pedig
a farsangi mulatság ne maradjon
kiszebábu-égetés nélkül, a ZTV el-

múlt években készített felvételeit
hívták segítségül. A bejátszások
megtekinthetõk a mûhelygalériák
napja online rendezvény program-
kínálatai között.

A Kézmvesek Háza vezetõje
azt is elmondta, hogy az egyes
foglalkozások és az azokhoz kap-
csolódó leírások még egy ideig el-
érhetõk lesznek a VMK honlapjá-
nak fõmenüjében (https://www.ke-
reszturyvmk.hu/kh/programok/on-
line-farsangi-nyitott-muhelygale-
riak-napja), késõbb pedig az archí-
vumból lehet visszakeresni õket.

ONLINE FARSANGI NYITOTT MÛHELY
ÚTMUTATÓ TÉLÛZÕ BÁBUK KÉSZÍTÉSÉHEZ

SÍRKÕTÖRTÉNET, SÍRKÕMÁSOLAT
ELSZÁLLÍTOTTÁK A CSIZMADIAMESTER EMLÉKMÛVÉT

ÖTVENES ÉVEK, GYÁRI MUNKÁSOK, NÕI ESZMÉNYKÉP
ÚJ TÖRTÉNÉSZ A GÖCSEJI MÚZEUMBAN



március 5. Becsali Becsali, Budai-völgy, Cserhegyi, Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Király-horhos, Mere-
dek, Mosoly

Bazita Bazitai, Csáfordi forduló, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk u., Nimród, Temetõ,
Toposházi 

március 6. Andráshida Andráshida, Apátfa, Áfonya, Berek, Cserfa, Csillagh László tér, Dukai Takács Judit, Es-
tike, Égerfa, Gazdaság, Gábor Áron, Gát, Gébárti 64-ig és 51-ig bezárólag, Iskola, Je-
genyés, Körmendi, Kövecses, Kutasi, Liget, Lovász, Novák Mihály, Nyíres, Öveges Jó-
zsef, Rét, Szent István, Szentmártoni, Tölgyfa, Vadvirág

Hatház Hatházi, Reptéri
Vorhota Gyík, Katica, Szõlõhegyi, Teskándi, Vorhotai, Völgyi
Erzsébethegy Erzsébethegyi, Kápolnaszeri, Szirom, Újhegyi, Virágszer

március 8. Ebergény Bor, Majori, Mandulás, Nagy Csarit, Táncoslapi, Tündér, Vass Lajos
Gógánhegy Akácfa sor, Árnyas, Borsétány, Barka, Bíbor, Citromfû, Csicsergõ, Csillagfürt, Dombos

u., Ebergényi 48-tól és 53-tól, Felsõdûlõ, Fenyvesalja, Fenyves köz, Gerle, Gógánhegyi,
Gógánvölgyi, Harmat, Kaszás, Lõtéri, Petúnia, Rozmaring, Szekeresvölgyi, Szélhordta,
Városvég

Egerszeghegy Dalos, Egerszeghegyi, Folyondár, Hársas, Hegybíró, Holdfény, Kápolnahegyi, Kis
Csarit, Kishegyi, Lankás, Öregszívhegyi, Pincesor, Szarkaláb, Szedenik, Vadrózsa, Zen-
gõ

március 9. Neszele Bükkfa, Csillagvölgy, Esthajnal, Gébárti 82-tõl és 65-tõl kezdõdõen, Ilosvai, Irinyi J.,
Jedlik Á., Jégmadár, Király, Neszelei

Ságod Csapási, Csillagfény, Diófa, Fakopáncs, Fácános, Flamingó, Fûzfa, Hajnóczy, Martino-
vics, Orgona, Paperdõ, Patak, Pitypang, Rigó, Ságodi és 30-tól és 39-tõl, Szellõháti,
Szilvás, Telekalja, Termál, Tó, Tuboly László, Új u., Vasvári Pál, Viola

Kaszaháza Levendula, Kaszaházi, Panoráma tér, Papharaszt, Rózsavölgyi, Ságodi u. 18-ig és
37-ig bezárólag, Vásártér, Zala

Gólyadomb Füzike, Gólyadombi, Kakukkfû, Tücsök, Verõfény
március 12. Pózva Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Pózva, Vasút u.

Nekeresd Egervári, Nekeresdi, Virágzómezõ
március 13. Csács Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, Gólyahír, Halom, Harangvirág, Hét-

vezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsirta, Patkó, Puskás Ferenc köz, Rómer
Flóris, Szó köz, Tüttõ György

Bozsok Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka
Csácsi-hegy Barackfa, Csácsi-hegyi, Csiga utca, Dombalja, Homoktövis, Horizont, Madárbirs,

Napnyugta, Nyári hegyi, Petelehegyi, Hosszú hegy, Púposdombi, Süveghegyi, Szarvas,
Széperdõ, Tél, Vari-kút u.

Bozsoki-hegy Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ
Cserlap Cserlapi, Repkény
Géva-hegy Akácos u., Diós, Enikõ, Gévahegyi, Gévavölgyi, Hevesi, Kanizsai u., Pipahegyi
Pipa-hegy Sashegyi, Szajkó u., Szeder köz

március 19. Landorhegy Alkotmány, Búzavirág, Gasparich út (Hegyközség és Platán sor közti szakasz), Hegy-
község, Hegyoldal, Kispálhegyi, Nyár, Õsz

Szívhegy Belsõszeg, Hóvirág, Kökény, Meggyfa, Szívhegyi, Szüret, Zalagyöngye
március 20. Kertváros Alsóerdei u., Átalszegett, Balassi B., Babits Mihály, Bodza, Borostyán sor, Cinke, Czobor

M., Csendes, Erdész, Erkel Ferenc, Fáy A., Fejér Gy., Goldmark, Göcseji u. páros oldala,
Gyimesi, Hajnal, Hegyalja, Ifjúság, Jászai Mari, Köztársaság u., Lehel, Liszt Ferenc, Má-
jus 1., Mészáros L., Mókus, Napsugár, Olajmunkás, Sas, Vajda L., Závodszky

Zrínyi környéke Alsójánkahegyi, Árpád, Bajcsy-Zs. tér, Bartók Béla, Bem József, Bokréta, Dobó K., Jó-
zsef A., Katona J., Kút, Mátyás király, Móricz Zs., Napraforgó, Orsolya tér, Orsolya út,
Perczel Mór, Szent László, Tomori Pál, Tóth Árpád, Zárda, Zrínyi

Besenyõ Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Hegyi út, Kutilapi, Posta, Szövetkezet 

6 Városháza

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakások megtekinthetõk az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. MÁRCIUS 2. (KEDD) 

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit

megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befize-
téséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljá-
rás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– igazolást az öregségi nyugdíjról, vagy rokkantsági ellátásról.

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,  
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2021. március 3. (szerda) 10.00 óra.

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

I/15. 34 1
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos
254 8.636

II/32. 34 1 
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
254 8.636

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével
Zalaegerszegen a családi házban élõk részére
házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, mely-
nek idõpontja városrészektõl függõen
2021. március 5.  és 2021. március 27. között lesz.

Változások a zalaegerszegi lomtalanítás lebo-
nyolításában, rendszerében!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
2021-es esztendõben is városrészenként egy nap
lesz felajánlva a családi házas övezetekben a
lomtalanítás igénybevételére!

További változás lesz a lomtalanítás során át-
adható hulladékok körét érintõen, pl. a fásszárú
és lágyszárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, fale-
vél, ágak, gallyak, gumiabroncs valamint az
elektronikai hulladékok lomtalanítással egybekö-
tött átadása és elszállítása megszûnik.

Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3
m3 lomhulladékot szállít el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.)
VM-rendelet alapján nem számítanak lomhulla-
déknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek
elszállításra:
• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban

sem), 
• ruha, textília (zsákolt állapotban sem),
• szelektív hulladékgyûjtés keretében átvételre ke-

rülõ, újrahasznosítható hulladékok (mûanyag,
papír, fém, üveg csomagolóanyagok, újságok,
nyomtatványok, könyvek stb.),

• fásszárú és lágyszárú növényi, zöldhulladékok pl.
fû, falevél, ágak, gallyak (zsákolt állapotban sem),

• építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-mara-
dék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók,
ablakkeret, redõny, ablaküveg, ajtó, szigetelõ-
anyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, ta-
péta, ereszcsatorna stb.),

• veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.:
gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lak-
kosflakonok, akkumulátorelemek, vegyszeres
dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj
stb.) valamint jármûalkatrészek, jármûvek bontá-
sából származó hulladék,

• elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor,
hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontá-
sából származó hulladékok,

• személyautók, motorkerékpár, tehergépjármûvek,
mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai,

• továbbá nem szállítják el a felsorolásból kimaradt

egyéb, vagy a háztartási mennyiséget meghaladó,
üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomköré-
be nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási le-
hetõségérõl tájékozódjon a hulladékudvar átvételi
feltételeinél, illetve díj ellenében lehetõség van kon-
ténerrendelésre. Konténerrendelés tárgyában továb-
bi információkért keresse a  Zala-Müllex Kft.-t.

Elérhetõsége: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich
Márk út 26. Telefon: 92/598-940, E-mail:
info@zalamullex.hu

A kötegelt zöld- és fahulladékok gyûjtése a ta-
vasz folyamán egy késõbbi idõpontban lesz meg-
tartva.

A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menü-
pont alatti telefonszámon, honlapunkon www.zkn.hu il-
letve a lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen lehet beje-
lenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont elõtti
munkanapon 12.00 óráig lehet leadni.
IDÕPONTOK:
2021. március 5. Bazita,

Becsali.
2021. március 6. Andráshida,

Hatház,
Erzsébethegy,
Vorhota.

2021. március 8. Ebergény, 
Gógánhegy,
Egerszeghegy.

2021. március 9. Neszele, 
Kaszaháza, 
Gólyadomb, 
Ságod.

2021. március 12. Pózva, 
Nekeresd.

2021. március 13. Csács, 
Bozsok, 
Csácsi-hegy, 
Bozsoki-hegy,
Géva-hegy,
Pipa-hegy.

2021. március 19. Landorhegy, 
Szívhegy.

2021. március 20. Kertváros, 
Zrínyi környéke, 
Besenyõ,
Botfa.

2021. március 22. Jánkahegy, 
Lukahegy.

2021. március 23. Ola, 
Vakaroshegy, 
Gálafej, 
Öreghegy.

2021. március 27. Belváros, 
Páterdomb.

KÖZREMÛKÖDÉSÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

„SPORT MECÉNÁSA DÍJ”
ADOMÁNYOZÁSA

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz-
gyûlése a „Sport mecénása díj” adományozásával  kívánja ki-
tüntetni 2021. évben is azt a magánszemélyt vagy szervezetet,
aki/amely a helyi sportélet területén fejti ki önzetlen tevékeny-
ségét, és az elmúlt évben is kiemelt támogatója volt Zalaeger-
szeg valamely sportszervezetének.

A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján a díjból évente
egy adományozható.

A díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizott-
ságai, valamint a város közigazgatási területén mûködõ, hivatalo-
san bejegyzett sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi.

A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2021. március 15. nap-
jáig a város polgármesteréhez kell eljuttatni (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.;

e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).
Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a www.zala-

egerszeg.hu portálon elérhetõ.

Botfa Avashegy, Alsó-Avashegyi, Avashegyi, Botfa, Gesztenyési, Karácsony hegyi, Rózsás,
Várberki

március 22. Jánkahegy Galagonya köz, Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Keresztes, Kikelet, Kõris, Leander, Liliom,
Mákvirág, Napkelet, Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Tõzike, Volán

Lukahegy Lukahegyi, Sugár
március 23. Ola Béke, Ebergényi 46-ig és 51-ig, Falumúzeum, Gyár, Hársfa, Helikon, Hock J., Kará-

csony S., Malom, Móra F., Muskátli, Mura, Perlaki, Rózsa, Szendrei J., Tavasz
Öreghegy Krókusz, Öreghegyi, Pityke, Rózsadombi
Gálafej Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár, Jázmin, Ligetszépe, Nárcisz, Százszorszép
Vakaroshegy Cédrus, Erdõalja, Forrás, Lejtõs, Sövény, Szeretet, Olajfa, Vakaros-hegyi

március 27. Páterdomb Avasárok, Baráth Ferenc, Baross Gábor, Báthory István, Bíró Márton u. 46-tól és 61-
tõl (a vasútvonaltól délre esõ része), Farkas Dávid, Fenyõ, Gönczy Ferenc, Holub, Hon-
véd, Juhász Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 24-tõl és 31-tõl (vasútvonaltól délre esõ ré-
sze), Margaréta, Páterdombi, Radnóti, Szegfû, Tulipán, Wlassics Gyula

Belváros Ady u., Arany János, Batsányi, Batthány u., Békeligeti, Berzsenyi, Bethlen G., Bíró Már-
ton (a vasútvonaltól északra lévõ szakasz, 44-ig és 57-ig), Bocskai, Borbély Gy.,
Boschán Gyula, Botfy, Budai Nagy Antal, Dózsa Gy., Flórián, Galamb, Gasparich u. fel-
sõ része (Platán sor és Rákóczi u. közti szakasz), Göcseji u. északi oldala (Vizslaparki
és Mártírok u. közti szakasz), Gárdonyi Géza, Hunyadi, Jákum Ferenc, Jókai Mór,
Kabók Lajos, Kelemen Imre, Kertész, Kert, Kinizsi u (a vasútvonaltól északra lévõ sza-
kasz, 22-ig és 29-ig), Kis, Kossuth, Kosztolányi, Kölcsey, Könyök, Lõrinc barát, Mártí-
rok, Mérleg tér, Mikes Kelemen, Munkácsy, Nefelejcs, Október 6. tér, Ola u., Pázmány
Péter, Petõfi u., Pintér Máté, Püspöki Grácián, Rákóczi u., Síp, Szeglet, Szilágyi Erzsé-
bet, Táncsics, Toldi, Tompa, Vágóhíd, Virág Benedek, Vizslaparki, Vörösmarty

A LOMTALANÍTÁS UTCÁK SZERINTI BONTÁSBAN

ÚJ HELYEN
AZ ANYAKÖNYVI

ÜGYINTÉZÉS
Zalaegerszeg Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatalá-

nak anyakönyvvezetõi 2021.

február 1-jétõl új helyen, a

Széchenyi tér 3–5. szám

alatti épület II. emeletén fo-

gadják az ügyfeleket. A mun-

katársak telefonos elérhetõsé-

ge (06-92/502-197) nem válto-

zik, miként e-mail-címe sem

(anyakonyv@ph.zalaeger-

szeg.hu). Változatlan marad

az ügyfélfogadás rendje.
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A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI

ZTE FC–Újpest FC 3–0 (1–0)

NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés.

Zalaegerszeg.

Gl.: Favorov (34. – 11-esbõl), Szán-

thó (61.), Koszta (81.)

ELTE BEAC Újbuda–ZTE NKK

73–64

(20–17, 13–18, 19–23, 21–6)

NB I A csoportos nõi kosárlabda-

mérkõzés. Budapest.

Répcelaki SE–ZTK FMVas

2:6 (3460-3689)

Szuperligás férfi tekemérkõzés.

Répcelak.

Egerszegi KK–Tolna KC 18-26

NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés.

Zalaszentgrót.

Airnergy FC–ZTE FC 1-6 (0-3)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés.

Budapest.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2021. FEBRUÁR 23.

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

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

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

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2021. 02. 24., 25., 03. 25., 31. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2021. 02. 26., 03. 26. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Üveg: 2021. 05. 07.

Zöldhulladék gyûjtése: 2020. december 1-tõl 2021. március 31-ig

páratlan heteken kétheti rendszerességgel.

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

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

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

A koronavírussal összefüggésben a Zalavíz Zrt. ügyfélszolgálatán és
fiókirodáinkban a személyes ügyfélfogadás visszavonásig szünetel!

Ügyfélszolgálatunkhoz elektronikus vagy postai úton, illetve telefonon
fordulhat.

Telefon: 92/500-390, 500-391
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

HÍVÁSOK FOGADÁSÁNAK RENDJE:

Hétfõ: 8.00–14.00

Kedd: 8.00–14.00

Szerda: 8.00–20.00

Csütörtök: 8.00–14.00

Péntek: 8.00–14.00

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ Emelõgép-kezelõ Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;

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

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

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

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

TANÁCSKOZÁS
Zalaegerszegen, a botfai vá-

rosrészben lévõ, megújult
Erdõdy–Hüvös kastélyban tar-
tott háromnapos workshopot a
Magyar Kerékpáros Szövetség.

A találkozó során dr. Princzin-
ger Péter elnök tárgyalt Balaicz
Zoltán polgármesterrel és Gecse
Péter alpolgármesterrel a még
szorosabb együttmûködés lehetõ-
ségeirõl, az 5,2 milliárdos beruhá-
zással épülõ Alsóerdei Sport- és
Élményközpont használatáról,
újabb kerékpárút-építésekrõl és
országos bajnokságok, valamint
nemzetközi bringás versenyek Za-
laegerszegre hozataláról.

Nemrég fejezõdött be az
alapszakasz az NB II-es röplab-
da bajnokságban. A ZTE RK
férficsapata megnyerte a Nyu-
gati csoportot, amelynek na-
gyon örülnek a csapat háza tá-
ján. A járvány miatt az NB I-es,
és az Extra Ligás utánpótlás-
csapatok elõbb visszatértek sa-
ját bajnokságukhoz. Végül a va-
lódi NB II-es csapatok mérkõz-
tek meg egymással. A Nyugati
csoportban az egerszegiek va-
lamennyi ellenfelüket oda-visz-
sza legyõzték.

– Legnagyobb ellenfelünk a
Széchenyi Gyõr csapata volt –
kezdte értékelését Domokos Lajos
vezetõedzõ: – A Rába-partiaknál
mindig nagy kérdés, mennyire tud-
nak összeállni. Sok vagy kevés a
hiányzójuk. Amikor Egerszegen le-
gyõztük õket, felvillant elõttünk,
hogy akár meg is nyerhetjük az
alapszakaszt. Úgy utaztunk Gyõr-
be az utolsó találkozóra, hogy
3:2-es vereségünk esetén mi va-
gyunk az elsõk. A mérkõzést jól
kezdtük 2:0-ra elhúztunk, ekkor
már biztos volt elsõ helyünk. Talán
ennek hatására a fiúk kiengedtek,
egyenlítettek a házigazdák. A ötö-
dik szettben egyértelmûen mi do-
mináltunk. Veretlenül lettünk elsõk. 

– Miként folytatódik a ráját-
szás? 

– A három NB II-es csoport csa-
patai bónuszpontokat kapnak. A
csoportelsõk négy pontot, a máso-
dikak kettõt, a harmadikok nullát.
A három csoportból az országos

szövetség a rájátszásra két cso-
portot alakított ki. Hozzánk a Gö-
döllõ és a TFSE érkezik a Közép
csoportból, és maradtak a Nyuga-
tiban a régi ellenfeleink a Gyõr és
a Szombathely. Az említett öt
együttes oda-vissza vágós rend-
szerben játszik, ezután alakul ki a
végsõ sorrend. 

– Mennyire ismerik az új el-
lenfeleket?

– A TFSE 4 pontot kap, mint mi,
ebbõl kiindulva erõs csapatnak
tûnnek, a Gödöllõ nulla pontot.
Számításaim szerint a fõvárosiak
lesznek a legnagyobb ellenfelünk,
a Gödöllõt oda-vissza le kell gyõz-
nünk.

– A rájátszás után vége a baj-
nokságnak?

– A két csoportgyõztes jogot
szerez az NB I-es szerepléshez.
Az más kérdés, hogy ki vállalja. 

– Netán bajnok lesz a ZTE,
vállalja az NB I-et? 

– Nem hinném. Nincsenek meg
a feltételek. A magasabb osztály
anyagi és személyi feltételei legin-
kább nem adottak a klubnál. Telje-
sen új csapatot kéne építeni. A fia-
taljaink ügyesek, de rendre to-
vábbtanulnak, ami természetes. A
rutinosabb játékosok közül sem
mindenki vállalná a magasabb
osztályt. Szûk a játékoskeretünk.
Sokat jelentett számunkra, hogy
Szombathelyrõl sikerült leigazol-
nunk Szabó Gábort. Nagyon sokat
segített a csapatnak. Van még egy
új játékosunk, neki csak õszre lesz
játékengedélye. Természetesen
ez nem azt jelenti, hogy nem aka-
runk bajnokok lenni a rájátszás vé-
gén, a feljutást viszont nem tartom
aktuálisnak. Célunk a rájátszás
során minél több mérkõzést meg-
nyerni, majd meglátjuk, mire lesz
elég.

AZ NB I NEM REALITÁS
AZ ALAPSZAKASZT MEGNYERTÉK A ZTE RÖPLABDÁZÓI

PLÉZER TÁVOZOTT
Az átigazolási szezon lejárta elõtt nem

sokkal távozott a Zalakerámia ZTE KK NB
I-es  férfi kosárlabdacsapatától Plézer Gá-
bor.

A játékos a klub vezetésétõl kérte, hogy
bontsák fel szerzõdését, mert szeretne a több
játéklehetõség reményében  Kaposvárra iga-
zolni. A zalai klub vezetése bizonyos feltételek
mellett nem gördített akadály a játékos távo-
zása elé.

Az 1–2-es poszton bevethetõ játékos az
elmúlt év nyarán Kecskemétrõl érkezett a
ZTE-hez,  14 mérkõzésen 2,7 pontot átlagolt.

KÉT FIATALT IGAZOLTAK
Az átigazolási szezon hajrájában két fiatal já-

tékost szerzõdtetett a ZTE labdarúgócsapata.

Németh Dániel a Bp. Honvéd együttesétõl érke-
zett Zalaegerszegre. A 17 éves támadó már két NB
I-es mérkõzésen pályára lépett a fõvárosiaknál. A
Honvéd NB III-as tartalékcsapatában 11 mérkõzé-
sen 3 gólt szerzett. A fiatal játékos hosszú távú szer-
zõdést ír alá a ZTE-hez.

Orji Nelson Chukwuma 18 éves nigériai védõ,
hazája korosztályos válogatottjában szerepel. A já-
tékos felkeltette a portugál Porto játékosmegfigyelõ-
jének az érdeklõdését is. Fél évre kölcsönbe érkezik
a ZTE-hez.

Horváth Csaba
vezetõedzõ többé-
kevésbé elégedett
volt az eredmé-
nyekkel. Elmondta:
a megyeszékhelyi
úszók sok-sok jó
eredményt értek el
a több mint 500-fõs
mezõnyben. So-
kan úsztak egyéni
csúcsokat, el-
mondható tehát,
hogy az elvégzett
edzésmunka megfelelõ. 

A jelenlegi verseny elsõsorban
az állóképességi számokra volt ki-
hegyezve, többen indultak 1500 m
és 400 m gyorson, illetve 200 m

vegyesen is, ahol
kiváló eredmények
is születtek, melyek
között nemcsak a
dobogós 1–3. he-
lyezések értékesek,
hanem a pontszer-
zõ 4–8. helyek is.  

A 7 aranyérem, 2
ezüst- és 6 db
bronzérem magáért
beszél. A legjobban
Nett Vivien szere-
pelt, három arany-

érmet szerzett a versenyen. A sok
pontszerzõ 4–8. hely további biza-
kodásra ad okot, hogy a késõb-
biekben elvégzett munkával, to-
vábbi jó eredmények érhetõk el.

A kaposvári Csík Ferenc uszoda adott otthont az év elsõ „erõ-
felmérõ” úszóversenyének. A Zalaco – Zalaegerszegi Úszó Klub
az alkalmat kihasználva sok versenyzõvel nevezett a megméret-
tetésre. Edzõk, versenyzõk nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy a
jelenlegi korlátozott körülmények között hol tart a felkészülés.
Vajon milyen eredményt érnek el a sportolók? 

ERÕFELMÉRÉS KAPOSVÁRON
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