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TÁMADNAK A TELEFONOS CSALÓK
TÖRVÉNYSZÉKI VÉGREHAJTÓKÉNT JELENTKEZNEK

 Az „unokázós” csalások mellett újabb telefonos átveréssel
próbálkoznak a bûnözõk már Zala megyében is. Ezúttal törvényszéki végrehajtóként sokkolják a gyanútlanokat pénz reményében. Esetünkben nem házhoz mentek, mint az „unokázós” csalások során, hanem banki utalást kértek.
– A. L. –
– Az új módszer lényege, hogy
a csaló a telefonban törvényszéki
végrehajtónak adja ki magát.
Olyan tartozás azonnali megfizetésére szólítja fel áldozatát, mely-

nek létezésérõl a hívott fél vélhetõen nem is tud – mondja Tóth
László rendõr õrnagy, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési alosztályának vezetõje. – A kiváló kommunikációs készséggel rendelkezõ elkövetõ na-

gyon határozottan azt állítja, hogyha aznap nem fizet, akkor lakására végrehajtókat küld értéktárgyak,
ingóságok azonnali lefoglalása miatt. Sõt rendõri intézkedést is kilátásba helyez, ha valaki tiltakozna
ez ellen.
– Ki nem ijedne meg ennek
hallatán?
– A csaló is erre apellált, amikor
felhívta a sértett házaspárt. Tulajdonképpen be sem mutatkozott.
(Folytatás a 3. oldalon.)

MIBEN JÓK A MAI FIATALOK?
INNOVÁCIÓ, TALÁLÉKONYSÁG, NYITOTTSÁG

 Az a mindenki által jól ismert
szöveg, hogy „Ezek a mai
fiatalok...” nagyjából egyidõs az
emberiséggel. A három pont
után pedig – némi fejcsóválás
kíséretében – az adott korszak
öregjei mindig panaszkodnak
egy sort az adott korszak fiataljaira.
– pánczélPetra –

Érdekes, hogy a témát vizsgáló
kutatások szerint (melyek megtalálhatók az interneten) a nemtetszés oka szinte mindig ugyanaz:
vagyis az idõsebb korosztály permanensen úgy érzi, hogy a fiatalok
tiszteletlenebbek, lustábbak és
mûveletlenebbek, mint amilyenek
õk voltak egykoron. Napjainkban
ezeken túlmenõen a legnagyobb
vád az, hogy a fiatalok mást se
csinálnak, mint a telefonjukat
nyomkodják, lógnak a neten, nem
olvasnak, nem tanulnak és képtelenek normálisan kommunikálni.
Se szeri, se száma azoknak a cikkeknek, elemzéseknek, kommenteknek, melyek arról szólnak, hogy
a gyerekeket vagy a fiatal felnõtteket hogyan teszi tönkre a
„kütyühasználat”. (Belegondolni is
vicces, hogy minderrõl leginkább
azok a felnõttek értekeznek a Facebookon, akikkel anno az volt a

Illusztráció

baj, hogy állandóan a tévé elõtt ülnek.)
Arról viszont sokkal kevesebb
szó esik, hogy vajon miben jók a
mai fiatalok! Márpedig errõl is fontos lenne beszélni, annál is inkább, mert olyan nincs, hogy egy
teljes korosztály (vagy akár több)
komplett „idióta” és „degenerált”
legyen (vagy azzá váljon). Mint
ahogy az sem igaz, hogy a digitális eszközök használatának és a
digitális lehetõségek kihasználásának kizárólag csak káros hatásai lennének a felnövekvõ korosztályokra nézve.
Szóval miben jók a mai diákok, fiatal felnõttek? – tettük fel a
kérdést Joós Attila infokommuni-

kációs szakembernek, aki amellett, hogy egy informatikai cég
vezetõje, tanárként is tevékenykedik. De a téma kapcsán megkérdeztük Nagy Réka klinikai
szakpszichológust is. Elöljáróban
kijelenthetõ: a helyzet korántsem
annyira drámai, mint ahogy azt
sokan beállítják, sõt! A fiatalabb
korosztályoktól tanulni is érdemes (lenne).
– Innovatívak, multicsatornások és nagyon gyorsan képesek
felismerni azt, hogy a kortársaik
közül ki, miben jó – mondja Joós
Attila. – Mivel folyamatosan az
online térben vannak, és ott kapcsolatban állnak egymással, ezért
jól ismerik egymás kompetenciá-

ját, tudják, hogy ki, milyen területen „tudós”.
Hozzátette: a digitális térnek
hála, a tehetség sokkal kevésbé
marad a szoba sötét homályában,
mint évtizedekkel ezelõtt. Mivel a
fiatalok egymás között szívesen
osztanak meg olyan kreatív tartalmakat, amiket õk maguk állítanak
elõ (legyen szó videóról, grafikáról, zenérõl, vagy akár versrõl is),
hamar kiderül és a nyilvánosság
elé kerül a tehetség. Ha pedig valaki szerényebb, a megosztások
révén a társak helyzetbe is hozhatják egymást. Nem baj, ha a
munkáltatók a fiatal kollégákat kérdezik meg arról, hogy egy-egy feladatot õk kire bíznának, ki lenne a
legalkalmasabb annak elvégzésére. Õk lehet, hogy pontosabban
tudják rá a választ, mint az idõsebbek.
– Néha valóban úgy tûnik, hogy
felnõttként nehéz betörni az õ kis
„minitársadalmukba”, mert a digitális korban és térben a kortárs
csoportok talán erõsebbek, mint
valaha. Sok szülõ pedig egyszerûen kirekesztõdik ebbõl, mert
mondjuk nem érdeklõdik eléggé,
vagy nem jól kérdezi a gyereket.
Pedig azt tapasztalom, hogy ha
nyitottak, érdeklõdõk, amolyan kíváncsi, fiatalos felnõttek vagyunk,
akkor õk sem lesznek bizalmatlanok velünk szemben, és beengednek a körbe. Ha viszont nem vagyunk õszinték, azt gyorsan kiszagolják, mint ahogy az álhíreket és
hoaxokat is sokszor könnyebben
kiszúrják, mint az idõsebbek – fogalmazott.
(Folytatás az 5. oldalon.)

EMLÉKEZÉS

 2000 óta február 25-én emlékezünk a kommunista diktatúrák áldozatairól, hiszen 1947-ben ezen a napon tartóztatták le
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát. Letartóztatása és Gulagra hurcolása volt az elsõ és talán legszimbolikusabb lépése a kommunista pártnak; hogy ezt követõen mindenki számára világos legyen, mi vár az ellenszegülõkre.

Csütörtök délután Zalaegerszegen is csendes fõhajtással és
gyertyagyújtással tisztelegtek az áldozatok emléke elõtt. A Kosztolányi úti Gulag-emlékmûnél rendezett eseményen részt vett többek
között Vigh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester és Sifter Rózsa kormánymegbízott. De önkormányzati képviselõk és civil szervezetek képviselõi is elhelyezték az emlékezés
mécseseit.
A rendezvényen Vigh László elmondta: a legfrissebb kutatások
szerint a világon mintegy 105 millió embert végeztek ki a kommunista
diktatúrák alatt, és ennél is több családot nyomorítottak meg az elnyomó rendszerek. Itt is élnek olyanok, akiket meghurcoltak, akiknek elvették a házukat, a munkájukat, és földönfutóvá tették õket. Ma mindannyiukra emlékezünk – fogalmazott az országgyûlési képviselõ.
Elõször 2001. február 25-én emlékeztek meg a kommunizmus
áldozatairól az Országgyûlésben és a középiskolákban, azóta
évente sor kerül az ünnepségre és a tiszteletadásra. Idén azonban
a járvány miatt csak szûkebb körû, csendes gyertyagyújtásokat
szerveztek.
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Közélet

KÉPVISELÕK 2020-RÓL MINDENNAPOK NÕI DILEMMÁI
CSALÁD ÉS MUNKA

SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSOK NÉLKÜL

 Az elmúlt év a világjárvány miatt országunknak, városunknak
és szinte minden közösségnek és az embereknek is ilyen-olyan
okból tragikusan alakult. Számosan voltak olyanok, akik nem élhették meg az új esztendõ beköszöntét. Nálunk a családunkban a
tragédia mellett némi öröm is vegyült, mivel megszületett az ötödik unokám – kezdte személyes emlékezéssel az elmúlt év értékelését dr. Kocsis Gyula, az EZE önkormányzati képviselõje.
– Az önkormányzatiságra is
tragikusan hatott a járvány, elmaradtak a nyilvános közgyûlések,
bizottsági ülések, a jogkör egyszemélyessé vált és a polgármester kezébe került. Öröm azonban,
hogy ezeket a jogköröket nem kívánta kizárólagossággal gyakorolni, hanem minden aktuális ügyben elõzetesen egyeztetést tartott
az ellenzéki oldalon ülõ képviselõkkel, köztük velem is. A városvezetõt dicséri az is, hogy a
kompromisszumokkal meghozott
döntéseket nem írta át, azokat a
döntés szerint hirdette ki. Természetesen a problémás tervezetekkel kapcsolatban elmondtam a
véleményemet és kritikát is megfogalmaztam – mondja dr. Kocsis
Gyula és hozzáteszi: – Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül
amellett, hogy nem csak a járványhelyzet nehezítette az önkormányzatiság gyakorlását az elmúlt évben, hanem voltak olyan
központi döntések, melyek to-

Dr. Kocsis Gyula

vább szûkítették az önkormányzatiság elvét. A hatáskörök elvonása mellett a város gazdálkodását is befolyásolták, például a
gépjármûadó
központosítása,
vagy az ingyenes parkolás megengedése. Ezek összességében
több száz millió forinttal csökken-

tették az önkormányzat saját bevételét. És ehhez hozzájárult még
a védekezés költsége, ami Zalaegerszegen ugyancsak több száz
millió forintot jelentett.
A képviselõ örül annak, hogy a
város fejlõdése nem állt le, mint
mondja, hála a többségében uniós
forrásból finanszírozott fejlesztési
projekteknek, és tovább épült állami forrásból a tesztpálya is. Ezenkívül további nagyberuházások,
fejlesztések is csatlakoztak a már
meglévõkhöz. A város jó befektetõi célpont, és ennek nagyszerû
alapot ad a múlt évben elfogadott,
2030-ig szóló városstratégiai fejlesztési terv.
– Sajnos – folytatja, – az Együtt
Zalaegerszegért Egyesület is nélkülözni volt kénytelen a személyes
találkozásokat a veszélyhelyzet
miatt. Amikor tavaly nyáron a járvány csillapodott egy kicsit, könyvgyûjtõ akciót indítottunk el egy marosvásárhelyi iskola és egy
Marosszentgyörgyön létesítendõ
könyvtár javára. Nyugdíjasklubok
is csatlakoztak a felhíváshoz, így
több mint háromezer kötetet sikerült összegyûjtenünk. Az EZE tagjai elkötelezettek az idõseknek való segítésben, és vigyáznak a környezetükben élõ idõs emberekre –
fogalmaz dr. Kocsis Gyula.

NEM VÁRT HELYZET ADÓDOTT
 A Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselõjeként – mint
az elsõ ciklusát megkezdõ képviselõ – az önkormányzat mûködésének, a testület, a bizottságok munkájának még jobb megismerésére koncentráltam a kezdeti idõszakban. Nagy reményekkel,
pozitív, konstruktív hozzáállással kezdtem dolgozni – mondja
Kiss Ferenc.
Hozzáteszi: a koronavírus,
majd az azt követõ járványhelyzet,
a válságkezelés teljesen felülírta
képviselõi terveit, a munkáját.
– A város eredeti költségvetése
borult, a járvány és a következményeként kialakult gazdasági válság miatt „járványköltségvetést”
kellett készíteni, amit teljes mértékben támogattam. A veszélyhelyzet idején ugyan a közgyûlés
nem ülésezett, de a polgármester
úr folyamatosan egyeztetett velem az elõterjesztésekrõl, a rendeletek módosításáról. Megkérdezte a véleményemet, javaslataimat éppen úgy, mint ahogy a többi ellenzéki képviselõnek. A veszélyhelyzet idején a polgármester gyakorolja a közgyûlés jogait,
az önkormányzat mûködésével

kapcsolatban mindig korrekt tájékoztatást kaptunk.
Kiss Ferenc szerint Zalaegerszegen a fejlesztések, így a város
fejlõdése a járványhelyzet miatt
nem állt le. Az önkormányzati beruházások egy részérõl – több út
és járdafelület felújításáról ugyan
le kellett mondani, de a gazdaságfejlesztési beruházások tovább
folytatódtak, és új nagyberuházások is érkeztek Zalaegerszegre.
– A koronavírus-járvány nem
várt helyzet elé állította a közösségeket. Az életünkhöz hozzátartozik az emberi kapcsolatok fenntartása, a szûkebb és tágabb közösséggel. A hosszan elhúzódó
pandémia felbecsülhetetlen kárt
okozott a társasági életben. Elszakadtak egymástól az emberek a

Kiss Ferenc

személyes együttlét már hónapok
óta csorbát szenved. Remélem,
most már hamar túl leszünk ezen
az idõszakon. Minden zalaegerszegi legyen felelõs minden zalaegerszegiért, hiszen ez a mi városunk.

 Lezárult a „Zalaegerszegi NÕ-KÖZ-PONT” esélyteremtõ programsorozat a Zalaegerszegi járásban élõ nõk számára címû pályázat. A Keresztury VMK, a Zaláért Egyesület és a Zalaegerszegi
Nõi Szalon konzorciumi tagok a közel hároméves projekt megvalósítására 200 millió forintot nyertek az Emberi Erõforrás-fejlesztési Operatív Program.

bölcsõdék, óvodák, iskolák felújításán át, a számos szakmai program megvalósításáig a város bizonyította, hogy Zalaegerszegen
családban gondolkodnak, fontosnak tartják a gyerekek és a családok támogatását.
– AL –
édesanyáknak. A magyar korA projekt befejezésével bezárt
mány ezért támogatja többek kö- az Eötvös utca 1. szám alatti CsaDrávecz-Egyed Enikõ projekt- zött a családbarát munkahelyek lád- és KarrierPONT, a közremûvezetõ, a Zaláért Egyesület ügyve- kialakítását.
ködõ szervezetek mindazonáltal
zetõ elnöke elmondta, a projekt elsõdleges célja volt a nõk munkaerõpiaci helyzetének javítása, a
család és a munka összeegyeztetésének elõsegítése, különös figyelmet fordítva az atipikus foglalkoztatási formák megismertetésére. A projekt célcsoportját ennek
megfelelõen az aktívkorú nõi munkavállalók, illetve a munkaerõ-piaci szempontból hátrányos helyzetû
nõk alkották. Képzéseken 551 fõ,
míg kommunikációs és szemléletformáló programokon 4933 fõ vett
részt. Segítõ szolgáltatást nyújtottak 867 fõnek, 24 helyi céggel kötöttek együttmûködési megállapodást, és 362 fõ hátrányos helyzetû
személyt vontak be munkaerõpiaci
integráló programokba.
Balaicz Zoltánné, a projekt keDr. Káldi Dávid önkormányzati képviselõ, Balaicz Zoltán,
retében létrehozott Család és
Balaicz Zoltánné, Drávecz-Egyed Enikõ és Vigh László
KarrierPONT Zalaegerszeg szakmai vezetõje ismertette a megvaBalaicz Zoltán polgármester azt bíznak a folytatásban. Igény van
lósított programokat. Megemlítet- emelte ki, hogy a nemzedékek erre a szolgáltatásra, amit a prote többek között a Sikeres nõk cí- kézfogása programtól kezdve a jekt mutatószámai is jól igazolnak.
mû beszélgetéssorozatot, amelyeken országosan és helyben ismert hölgyek voltak a vendégei:
mások mellett Béres Alexandra,
Mautner Zsófia, illetve dr. Kun
Edit és Czegõ Terézia. A házasság hete alkalmával Czene Attila
olimpiai bajnok úszó volt a beszélgetõtársa. Figyelemfelkeltõ
akciónapokat szerveztek például
a koraszülöttek világnapjához,
valamint az európai méhnyakrákmegelõzési héthez kapcsolódóan. Egyedülálló kezdeményezésként megalapították „A nõk foglalkoztatásáért” elismerõ díjat, amit
elsõként a Mea-Gold Kft. nyert el
2019-ben. 2020-ban a West Hungary Textil Kft., idén pedig a SomTel Kft. érdemelte ki.
Vigh László országgyûlési képviselõ azt hangsúlyozta: fontos,
hogy az édesapa és az édesanya
egyaránt jól érezze magát a családban, ami a társadalom alapsejtje. Ehhez olyan körülményeket
kell teremteni, hogy megszülethessenek a kívánt gyerekek,
ugyanakkor a karrier, a munka lehetõségét is biztosítani kell az

VOKSH OKTATÁSI KFT.
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%

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

21. SZÁZADI ÜGYFÉLTÉRRÉ ALAKULTAK KICSI ÉR HELYETT NYITNIKÉK
MEGÚJULT A ZALAEGERSZEGI TOURINFORM-IRODA

 Mintegy 20 millió forintos ráfordítással megújult a Zalaegerszegi Tourinform-iroda ügyfélszolgálati tere. A Magyar Turisztikai
Ügynökség és a Kisfaludy 2030 Nonprofit Zrt. által kiírt fejlesztési
projektre az önkormányzat – mint az iroda fenntartója – nyújtott
be pályázatot. Az irodák országszerte megújulnak, egységes
dizájnnal és új szolgáltatásokkal is várják az ügyfeleket.
– pet –
A zalaegerszegi avatón részt
vett Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos, Balaicz Zoltán polgármester, Böjte

Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ és Tuboly Andrea irodavezetõ, de jelen volt Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmus szakmai igazgatója is. Balaicz Zoltán bevezetésképpen elmondta: a munka zökkenõmenetesen zajlott az elmúlt hónapokban, és a felújítás egy minõségi elõrelépést jelent az iroda
számára. A megyeszékhely 1998ban csatlakozott a Tourinformhálózathoz, akkor nyílt meg az elsõ iroda a polgármesteri hivatal
földszintjén. A jelenlegi Széchenyi
téri helyiségbe 2002-ben költöztek
át. Azóta, bár kisebb felújítások
voltak, nagyobb volumenû korszerûsítés nem történt. A pályázati
forrásnak hála, ezentúl egy 21.
századi környezetben fogadhatják
a vendégeket.
Vigh László hozzátette: a környéken sok szép település van, jó
szálláshelyekkel, éttermekkel és
termálvízzel. Remélhetõleg a járványügyi helyzet javulásával a turisták is élvezhetik mindezt. A ipari fejlesztéseknek köszönhetõen
pedig rengeteg szakember is érkezik majd a városba, akiket szintén
szeretnének a környék színvonalas idegenforgalmi kínálatával
megismertetni. Jó lenne, ha sikerülne Zala megyét még vonzóbbá
tenni – fogalmazott.
Az iroda felújítását üdvözölte
Böjte Sándor Zsolt, a belvárosi
körzet önkormányzati képviselõje
is. Szerinte az információáramlásnak az egyik legfontosabb láncszeme a Tourinform-iroda, hiszen
mind a helyiek, mind pedig az ideérkezõ turisták itt tudnak tájékozódni a különféle programlehetõségekrõl. Olyan szakemberek dolgoznak itt, akik ismerik az õket fel-

keresõ látogatók igényeit, így tudnak segíteni abban, hogy mindenki a számára legmegfelelõbb útirány vagy rendezvény közül választhasson.
Juhász Szabolcs az irodát

megnyitva elmondta: az elmúlt év
komoly kihívások elé állította az
idegenforgalmat, de a turisztikai
ügynökségnél úgy gondolták,
hogy a fejlesztéseknek folytatódniuk kell; meg kell újítani hazánk

turisztikai kínálatát, és vele a
Tourinform-irodákat is. Így készülve az újranyitásra. Hatalmas harc
lesz ugyanis az egyes országok,
térségek, tájegységek, illetve a tematikus szolgáltatások között. Annál is inkább, mert az már most
látszik, hogy a járvány nem szegte
az emberek kedvét, amint lehet,
utazni szeretnének. Mindebben
fontos szerep hárul az irodákra, hiszen mint az a statisztikákból jól
látszik, országos viszonylatban
1,8 millió látogatót fogad éves
szinten a Tourinform-hálózat. A
korszerûsítéssel kapcsolatban elhangzott: 2019-ben született meg
az új Tourinform-arculat, (mely
elõbb a külsõ dizájnra, majd a belsõ terekre is kiterjedt), és e koncepció mentén újulhatott meg számos város irodája – mint az adott
település fogadókapuja.
Hogy milyen új szolgáltatásokkal várják a betérõket, arról Tuboly
Andrea irodavezetõ számolt be.
Mint mondta, örül, hogy egy modern, 21. századi kívánalmaknak
megfelelõ ügyféltérré alakulhattak.
Nemcsak a padló, a világítás és az
ügyfélpult újult meg, hanem a jövõben digitális eszközökkel is segíteni tudják az információszerzést. Ezenkívül gyereksarok létesült, és helyi termékeket is vásárolhatnak a látogatók.

KIK ÉS MIÉRT DALOLNAK NEKÜNK MÁR KORA TAVASSZAL?

 Bár a tavasz még odébb van, énekes madaraink már eljövetelét
hirdetik napkelte elõtt. A széncinege a „kicsi ér” helyett már azt
mondja, „nyitnikék”, támasztja alá Darázsi Zsolt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zala Megyei Helyi Csoportjának titkára. Mely madarak alkotják a hajnali énekkart, és
miért dalolnak ilyen hangosan, kérdeztük.
– Antal Lívia –

– A széncinege hangját hallhatjuk elõször, így õ a tavasz elsõ hírnöke. Rajta kívül a kék cinegék, a
barátcinegék és a csúszkák is kiabálnak már, a harkályok meg
dobolnak, ami azt jelzi, hogy
keresik a párjukat. A feketerigó-hímek is trilláznak. A vonuló madarak közül a korán
érkezõk, a házi rozsdafarkúak és a barázdabillegetõk
is csatlakozhatnak a hajnali
koncerthez, ahogy a seregélyek is. Sokféle madár hangját tudják élethûen utánozni.
(Fotó: D. Zs.)
Köztük a sárgarigóét, ami így
Széncinege, a tavasz elsõ hírnöke.
március elején teljesen félrevezetõ, mert a sárgarigók kései vo- nál most a túlélésen, a táplálkozánulók, csak májusban érkeznek.
son van még a hangsúly. Azon fa– A tavasz eljövetelét hirdetik, joknál, amelyek itthon telelnek át,
vagy csak fel akarnak ébreszteni már március elején megkezdõdik a
bennünket. Egyáltalán, mire fel ez fészekrakás. Márciusban a vonuló
a hajnali zenebona?
madaraink közül már köszönthetjük
– A tavaszi nászének fültanúi le- a gólyát. Ahogy érkezik a többi vánhetünk, amivel a hímek kijelölik a bir- dormadár, úgy tolódik a költés ideje
tokhatárokat a költési idõszakra fel- áprilisra, májusra. A kései érkezõk,
készülendõen. Minél hangosabban, mint a gyurgyalag, a szalakóta, a
minél hosszabban és változatosab- búbos banka és a „huncut a bíró”
ban énekelnek, annál nagyobb terü- strófát kiáltó sárgarigó májusban rak

TÁMADNAK A TELEFONOS CSALÓK
(Folytatás az 1. oldalról.)
Azt sem mondta el, milyen ügybõl ered a végrehajtás, viszont követelte a 300 ezer forint azonnali
megfizetését. Mivel a házaspárnak nem volt ennyi pénze, a csaló
megkérdezte, akkor mennyi van.
Csak 50 ezer, az is elég, amivel
úgymond menekülõ utat ajánlott
fel.
Higgadtan kihasználta a helyzet teremtette pánikreakciót. A házaspár elutalta a pénzt az általa
megadott bankszámlára. Az áldozatokkal azt is közölte, hogy másnap egyeztet velük, miként tudják
rendezni a még fennálló tartozást.
Persze nem jelentkezett. Az aktív
korú házaspár így megúszta,
hogy még több pénzt csaljanak ki
tõlük. A történteken elgondolkodva rájöttek arra, hogy csalás áldozataivá váltak, és feljelentést tet-

tek a rendõrségen. A nyomozás
folyamatban van.
– Miért is fogadjunk gyanakodva egy ilyen hívást?
– Egy végrehajtás során minden esetben hivatalosan keresik
meg az eljárás alá vont személyeket, akik errõl írásban kapnak bírósági végzést címükre. Nem telefonon, pláne nem ismeretlen számról értesítik õket. Tehát ne dõljön
be senki a telefonban elhangzottaknak, még az sem, akinek esetleg van ilyen ügye. Keressék fel a
hivatkozott bíróságokat ügyfélfogadási idõben, hogy személyesen
gyõzõdhessenek meg arról, indult-e
velük szemben végrehajtási eljárás. A törvényszéki végrehajtók
neve is elérhetõ a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján, a
https://www.mbvk.hu/nevjegyzek.
php#t linken.

letet tudnak elfoglalni, felhíva a tojók
figyelmét magukra. A fészekrakás
idõpontja madárfajonként változó. A
hollóknak és réti sasoknak télen is
jut táplálék, ezért már február közepétõl költenek. Az énekesmadarak-

FELHÍVÁS

fészket, ami összefügg az elérhetõ
táplálékkal; a nagytestû rovarok és
hernyók megjelenésével.
– Mit fejeznek ki még hangjukkal, énekükkel?
Kezdjük mindjárt a fiókákkal,
amelyek sivítva kérik az eleséget.
Persze a szülõk is adnak ki hangot,
amikor hívják õket. Minden madárfaj
rendelkezik egy alaphanggal, ami a
társasági élethez kell. Az egymás
közötti kapcsolattartást segíti – „te
hol vagy, én itt vagyok” – fõleg a
csapatban élõ madaraknál, mint például a cinegéknél és az õszapóknál.
Énekes madaraink riasztó hangokat
is képesek kiadni, amellyel ragadozók megjelenésére figyelmeztetnek,
és amiket fajtársaik is megértenek.
Ha riaszt egy cinege, arra a rigó is
felfigyel, és fordítva. Más állatfajok is
hallgatnak a madarak veszélyre figyelmeztetõ hívásaira, ugyanúgy a
veszély elmúlását jelzõ hangokra.
– Hogyan alakulnak az egyesület tavaszi programjai?
– A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden évben meghirdeti a madarak és fák
napjához kapcsolódóan a területi és
országos versenyt az iskolások körében, ami idén a járványhelyzet
miatt elmarad. Reméljük májusban,
júniusban már lesz lehetõségünk ifjúsági programok megtartására,
mint például a 2021-es év madarának kikiáltott cigánycsuk megismertetésére.

ZALAEGERSZEGI

FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben 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 felsõoktatási 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 Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök (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 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására 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 Oktatásáért 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 megelõzõen 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. Minimum 5 kredit teljesítése kötelezõ. A hiányosan benyújtott kérelmeket nem áll módunkban
elfogadni.

egyéni vállalkozó

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
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MIBEN JÓK A MAI FIATALOK? KEREK ÉVFORDULÓK, JUBILEUMI KÖTET
INNOVÁCIÓ, TALÁLÉKONYSÁG, NYITOTTSÁG

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szakember szerint az tény,
hogy a mostani pályakezdõ fiatalok már nem nagyon bírják a hagyományosnak nevezett munkarendet, vagy a lassú, monoton feladatokat, amiken az X és Y generáció még szocializálódott. Na, és
azt sem szeretik, ha felülrõl irányítják, vagy netán „aprítják” õket. Ha

rül. Hogy mennyire kreatív, menynyire felkészült, hol fog hibázni –
ami nyilván nem baj. De olyan
meglepõ válaszok is jöhetnek,
amire az idõsebb kolléga felkapja
a fejét, hogy „Bakker! Erre én nem
is gondoltam!”. Szóval mindenképpen jó figyelni rájuk, beszélgetni
velük és adott esetben tanulni tõlük.
Hasonlóan vélekedik Nagy Réka is, sõt szerinte a mostani fiatalok nagyon sok mindenben még
jobbak is, mint mi. Õk a „digitális
bennszülöttek” névre keresztelt
generáció, akik már az internet és
a 21. századi technika adta lehetõségek világába születtek vagy nõttek bele.
– Szó szerint határtalan lehetõségeik vannak, és ez a gondolkodásukra is kihat! Nekik már kitárult
a világ, olyan dimenziók nyíltak
meg elõttük, amelyekrõl a korábbi
generációk még csak nem is álmodhattak. A külföldi egyetemvá-

Joós Attila

pedig nem érzik jól magukat egyegy munkahelyen, gyorsan mernek váltani, akár külföld irányába
is. Vidéken sokszor nehéz is megtartani a fiatal munkaerõt. A tapasztalat az, hogy a mostani huszonévesek inkább a gyorsabb,
pörgõsebb, innovatívabb feladatokat, kihívásokat kedvelik, amikhez
kellenek a digitális terek, online felületek, adatbázisok, vagy tárhelyek használata. Persze ügyes
technikákkal lehet közösséget építeni velük az online téren kívül is.
– Bevált módszer, hogy egyegy feladat esetén ne egyszerûen
kiosszuk nekik a munkát, némi célirányos instrukció kíséretében, hanem inkább kérdezzük meg azt,
hogy õk hogyan állnának neki. Hogyan oldanák meg az adott problémát. A válaszból sok minden kide-

Nagy Réka

lasztás számukra pont annyira
reális, mint egy fõvárosi, ebbõl következõen az idegennyelv-tudásuk is kiváló. Többek között azért
is, mert az interneten már kiskoruktól kezdve szinte mindent an-

golul néznek és olvasnak, és akár
teljes természetességgel intézkednek bárhol a világban. Legyen
szó online vásárlásokról, utazáshoz, városnézéshez szükséges
jegyfoglalásokról, vagy ehhez hasonló digitális ügyintézésekrõl.
Ezen a téren irigylésre méltó talpraesettség és találékonyság rejlik
ebben a korosztályban!
A pszichológus szerint a mostani fiatalok számára sokkal fontosabb a környezetvédelem, mint
eddig bárkinek, sokkal rugalmasabban kezelik a férfi/nõi szerepeket és kevésbé rasszisták. Nyitottabbak a világ sokszínûségére;
nem véletlenül mondják a kutatók,
hogy õk hoznak majd szebb jövõt.
Ugyanakkor érzik és reálisan látják, hogy az olyan világméretû
problémák, mint a környezetszennyezés akár a jövõjüket is veszélyeztetheti.
– Az úgynevezett X és Y generációk egy békés, gazdaságilag viszonylag stabil, és nagyobb megrázkódtatásoktól mentes érában
élték meg a fiatalságukat, míg a
mostani serdülõk, fiatal huszonévesek egy járvány következtében
megrendülõ világban élik meg
ezeket a fontos éveket. Tapasztalatom alapján ez nagy veszteségeket okoz nekik, hiszen mentálisan
sérülékeny életszakaszban vannak. Annak ellenére, hogy ez a generáció, folyamatosan azt a kritikát
kapja, hogy „csak a telefonját
nyomkodja”, igenis szoros élõ, társas kapcsolatokkal rendelkezett a
pandémia elõtt, és most nagyon is
szenved az érintkezés hiányától.
Hogy ennek mik lesznek a következményei, a pszichológus
szerint most még nem látható pontosan. Mindenesetre jelenleg épp
az online tér az, ahol tudják tartani
egymással a kapcsolatot, és ahol
tanulhatnak, ismereteket szerezhetnek, vagy kikapcsolódhatnak.

SEGÍTSÜNK A SEGÍTÕKNEK!
SZAVAZZUNK AZ ALAPÍTVÁNY CSAPATÁRA!
 A Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány „Segítség a segítõknek!” címû projektje bejutott a Richter Annadíj döntõjébe. Ahhoz, hogy a
zalaegerszegi csapat elhozhassa a közönségdíjat, a legtöbb
voksot kell elérnie a március
14-ig tartó közönségszavazáson. Ekkor kaphatja meg a
négymillió forintos támogatást,
amelybõl meg tudják valósítani
az alapítvány munkatársaira
koncentráló tervüket.
– AL –
A csapat vezetõje Könyves Ildikó, a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház védõnõje, aki nemcsak a
kis betegek és hozzátartozóik iránt
érez felelõsséget, hanem tenni
szeretne a mindennapi stressz és
túlterheltség miatt kiégésnek kitett
munkatársai jólétéért is. A koraszülött-intenzív részlegen dolgozó, a gyermekintenzív osztályon
életveszélyes állapotú gyermekeket ellátó, a súlyosan sérült gyerekeket rehabilitáló, szabadidejükben pedig a koraszülöttmentést
végzõ orvosok és nõvérek lelki
egészségének megõrzése soha
nem volt még annyira aktuális,
mint most, a járvány idején. De feladatuk „békeidõben” sem egyszerû, hiszen több mûszakban, rendszeres ügyeletet teljesítve, az ünnepnapokat is sokszor munkával
töltve, hatalmas felelõsséggel dolgoznak, folyamatos fizikai és lelki
támogatást nyújtva a betegeknek

HÁRMAS ÜNNEP A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

 A napokban jelent meg a Zalai Múzeum jubileumi, 25. száma,
mely ezúttal egy hármas ünnep apropóján látott napvilágot. A kötetet a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutatták be
szûk körben, a közönség azonban az online térben követhette az
eseményeket.
– pet –
A megye közgyûjteményeinek
történeti kutatásait bemutató Zalai
Múzeum kiadványsorozat 1987ben indult. Elsõdleges célja, hogy
a múzeumok munkatársainak aktuális tanulmányait, kutatási eredményeit közölje, de a társintézményektõl is szívesen fogadnak írásokat. Különösen igaz ez évfordulók és más jeles események kapcsán – idézte fel az elõzményeket
a kötetbemutatón dr. Kostyál László múzeumigazgató. Mint jelezte, a
járvány miatt fél éves csúszásban
vannak az ünnepléssel, az öröm
pedig így sem teljes, hiszen az
eseményt szélesebb körben szerették volna megrendezni.
A mostani kiadvány – mely ezúttal több mint 450 oldalon jelent
meg, és 26 szerzõ publikációját
közli – nemcsak a megjelent
lapszámok 25. évfordulójára emlékezik, hanem a Göcseji Múzeum
hetvenedik, és az intézmény történész-fõmuzeológusának, Béres
Katalinnak a közelmúltbeli (kerek)
születésnapjára is. A kötetet a kollégák – mint az a borítón is olvasható – a tisztelet jeléül Béres Katalinnak ajánlották. Többek között
elhangzott: a történész 1983 óta
dolgozik a múzeumban, szakmai
tudásával, felkészültségével az elmúlt évtizedekben nagymértékben hozzájárult Zala megye és
Zalaegerszeg történetének felkutatásához. Nem véletlen, hogy õ
kapta meg elõször a Magyar Mú-

„nagykövetei” lennének, valamint
egy relaxációs teret is létesítenek
a díjjal járó pénzösszegbõl.
Szavazni március 14-ig a
Richter Anna-díj weboldalán lehet:
https://richterannadij.hu/index.php/
2020/2020-dontosok-9
Segítsünk, hogy a zalaegerszegi csapat nyerjen!

embertípus, aki nemcsak komoly
szakmai tudással rendelkezik, hanem segítõkész hozzáállása és
kedvessége révén mindenkivel
megtalálja a közös hangot.
A Zalai Múzeum elsõ példányát
átvéve, az ünnepelt köszönetképpen elmondta: nagy megtiszteltetés számára, hogy munkatársai
neki címezték a periodika legfrissebb számát. Úgy érzi, hogy a múzeumi, könyvtári, levéltári kollégák
bátorítása, támogatása, illetve a
sok-sok szakmai és baráti beszélgetés nélkül õ most nem ott lenne,
ahol van.

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

Elvárások

•

•
•
•

•

és hozzátartozóiknak. Könyves Ildikó és csapata nekik szeretne
motivációt és segítséget nyújtani a
munkán túli, illetve a munkaidõ
alatti feltöltõdéshez, relaxációhoz.
A Segítség a segítõknek projekt
ötletgazdái lelkesítõ kisfilmeket
készítenének olyan munkatársakról, akik példájukkal a rekreáció

léstörténeti kötet), a hátoldalra pedig egy Zalaegerszeget ábrázoló
régi fotográfia került.
A könyvben szereplõ tanulmányokról Kiss Gábor könyvtárigazgató szólt. Mint mondta: a közelmúltban nyugállományba vonult
Kaján Imre múzeumigazgató elõszava után Kostyál László is köszönti az ünnepeltet, de szó esik a
Wellman-díjról is. Béres Katalin
eddigi publikációinak jegyzékét
Kiss Gábor és Gyenes Imre állították össze. A kiadvány további részében pedig régészeti, történettudományi, etnográfiai és mûvészettörténeti tanulmányokat olvas-

TELEPHELYVEZETÕ / ZALAEGERSZEG

•

Csapattagok: Fitos Eszter, Könyves Ildikó és Böcskei Virág

zeumi Történész Társulat által
alapított Wellman-díjat. A Zalai
Múzeum legfrissebb számának
borítóján a muzeológus szülõfaluja, Bagod látható (utalva arra is,
hogy nemrégiben jelent meg a
Béres Katalin által jegyzett telepü-

hatnak az érdeklõdõk. Ezúttal
nemcsak a zalai történészek, muzeológusok tollából, hiszen a jeles
alkalomra Béres Katalin néhány
volt egyetemi társa is küldött egyegy írást.
A jubileumi kötetbemutatón jelen volt Balaicz Zoltán polgármester is, aki felidézte a 70 éves múzeum történetét, majd gratulált a
25. lapszámhoz és Béres Katalinnak is születésnapja alkalmából.
Ahogy fogalmazott: Kati az a ritka

•
•
•
•
•
•

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

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 munkatársának, nemtõl, vallástól, szexuális beállítottságtól, etnikai hovatartozástól, nemzetiségtõl, kortól, politikai
nézettõl, szakszervezeti tevékenységtõl vagy csökkent munkaképességtõl függetlenül. A konszern kulturális sokszínûségét gazdagságnak tekinti.
*

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

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

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével
Zalaegerszegen a családi házban élõk részére
házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja városrészektõl függõen
2021. március 5. és 2021. március 27. között lesz.
Változások a zalaegerszegi lomtalanítás lebonyolításában, 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 átadható hulladékok körét érintõen, pl. a fásszárú
és lágyszárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél, ágak, gallyak, gumiabroncs valamint az
elektronikai hulladékok lomtalanítással egybekötött átadása és elszállítása megszûnik.
Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3
m3 lomhulladékot szállít el.
A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak
a városrészenként felajánlott gyûjtési napra kell
bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató
csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel! Az érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint a
lomtalanítás igénybevétele csak díjtartozás-mentesség esetén lehetséges. A lomhulladékokat az
idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon,
reggel 7.00 óráig kell kihelyezni kerítésen belül, a
tehergépjármûvel megközelíthetõ bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra.
A szolgáltató dolgozóinak ingatlanra történõ bejutását az ingatlantulajdonosnak, ingatlanhasználónak
kell biztosítania!
Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve azon hulladékok körét, amelyek a
lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel áttanulmányozni.

anyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, tapéta, ereszcsatorna stb.),
• veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.:
gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflakonok, akkumulátorelemek, vegyszeres
dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj
stb.) valamint jármûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,
• elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor,
hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából származó hulladékok,
• személyautók, motorkerékpár, tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai,
• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget meghaladó, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.
A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási lehetõségérõl tájékozódjon a hulladékudvar átvételi
feltételeinél, illetve díj ellenében lehetõség van konténerrendelésre. Konténerrendelés tárgyában további 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 tavasz folyamán egy késõbbi idõpontban lesz megtartva.
A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont
alatti
telefonszámon,
honlapunkon
www.zkn.hu
illetve
a
lomtalanitas@zkn.hu
e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont elõtti munkanapon 12.00 óráig lehet
leadni.
IDÕPONTOK:
2021. március 5.
2021. március 6.

2021. március 8.

2021. március 9.
A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció
keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:
• bútorok, berendezési tárgyak, (pl.: ágy, ülõgarni- 2021. március 12.
túra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szõnyeg, edények stb.),
2021. március 13.
• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék,
• fémek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.)
VM-rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek
elszállításra:
• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban
sem),
• ruha, textília (zsákolt állapotban sem),
• szelektív hulladékgyûjtés keretében átvételre kerülõ, 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-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók,
ablakkeret, redõny, ablaküveg, ajtó, szigetelõ-

2021. március 19.
2021. március 20.

2021. március 22.
2021. március 23.

2021. március 27.

Bazita,
Becsali.
Andráshida,
Hatház,
Erzsébethegy,
Vorhota.
Ebergény,
Gógánhegy,
Egerszeghegy.
Neszele,
Kaszaháza,
Gólyadomb,
Ságod.
Pózva,
Nekeresd.
Csács,
Bozsok,
Csácsi-hegy,
Bozsoki-hegy,
Géva-hegy,
Pipa-hegy.
Landorhegy,
Szívhegy.
Kertváros,
Zrínyi környéke,
Besenyõ,
Botfa.
Jánkahegy,
Lukahegy.
Ola,
Vakaroshegy,
Gálafej,
Öreghegy.
Belváros,
Páterdomb.

KÖZREMÛKÖDÉSÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

MEGNYÍLT
A FELÚJÍTOTT
TOURINFORM-IRODA

FORGALOMKORLÁTOZÁS

2021. március 1-tõl megújult ügyfélterében ismét fogadja a látogatókat a zalaegerszegi Tourinform-iroda a megszokott nyitvatartási rend szerint: hétköznapokon 8.30–
16.30 között. Az iroda munkatársai telefonon és online felületeiken is állnak ügyfeleik rendelkezésére.

Zalaegerszegen a Balatoni út Kovács Károly téri és Széchenyi
István téri csomópontjai közötti szakasz északi oldalán található
térkõburkolatú felállósáv süllyedésének javítási munkái 2021. március 1. (hétfõ) napján kezdõdnek meg. A burkolatjavítási technológia miatt a munkálatok befejezése 2 hetet vesz igénybe, mely idõszakban a forgalomban szereplõk korlátozásra, útszûkületre számíthatnak.
Kérjük, az elkövetkezõ két hétben a személygépjármû-forgalomban részt vevõk fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett
szakaszon!
A megértésüket és türelmüket elõre is köszönjük!

Telefon: +36-92/316-160
zalaegerszeg@tourinform.hu
www.zalaegerszegturizmus.hu
www.facebook.com/
tourinformzalaegerszeg

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI GARÁZS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményét:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC 210310 – helyiségbérlet”
Bérelhetõ önkormányzati garázs

Cím:
Zalaegerszeg

Berzsenyi u. 7.

Helyrajzi szám

Megnevezés

Alapterület

2325

garázs

43 m2

Alapár

Fizetendõ
óvadék

Fizetendõ pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)

660 Ft+áfa/m2/hó

72.086 Ft

36.043 Ft

A garázsra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell
eljuttatni. További felvilágosítás ugyanitt kérhetõ.
Amennyiben a fenti helyiségre a megadott határidõig több pályázat érkezik, úgy licit megtartására kerül sor.
Licit tárgya: a bérlemény havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
A licit során kérjük a korlátozó intézkedések betartását (maszkviselés, távolságtartás).
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolatot.
Pályázatok beadási határideje:
2021. március 9. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja:
2021. március 10. (szerda) 11.00 óra
Helyszíne:
LÉSZ Kft. tárgyalója. 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja:
2021. március 11-tõl a nyertessel egyeztetett módon.
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.

ÁLLÁSHIRDETÉS
– ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ
MUNKAKÖRBE.

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

A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

„SPORT

MECÉNÁSA DÍJ”
ADOMÁNYOZÁSA
JAVASLATTÉTELI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a „Sport mecénása díj” adományozásával kívánja kitüntetni 2021. évben is azt a magánszemélyt vagy szervezetet,
aki/amely a helyi sportélet területén fejti ki önzetlen tevékenységét, és az elmúlt évben is kiemelt támogatója volt Zalaegerszeg 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 bizottságai, valamint a város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi.

ÚJ HELYEN
AZ ANYAKÖNYVI
ÜGYINTÉZÉS
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezetõi 2021.
február 1-jétõl új helyen, a
Széchenyi tér 3–5. szám
alatti épület II. emeletén fogadják az ügyfeleket. A munkatársak telefonos elérhetõsége (06-92/502-197) nem válto-

A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2021. március 15. napjáig 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.zalaegerszeg.hu portálon elérhetõ.

zik, miként e-mail-címe sem
(anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu). Változatlan marad
az ügyfélfogadás rendje.
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Sport

FÓKUSZBAN A BENTMARADÁS ELKEZDTÉK A ZTE FC TARTALÉKJAI IS
A SPORTIGAZGATÓ NEHÉZ HARMADIK KÖRRE SZÁMÍT

A FÕ CÉL: BENT MARADNI AZ NB III-BAN

 A bajnokság kétharmadán éppen csak túljutottak a csapatok a
labdarúgó NB I-ben. A ZTE FC középmezõnybeli pozíciót foglal el
a tabellán. A bajnokságban szereplõ csapatok pár ponttal állnak
egymástól a tabellán. Ki lehet jelenteni, hogy a Ferencvárostól
már nem lehet elvenni a bajnoki címet. Egy körrel a bajnoskág
befejezése elõtt az eddigi szereplésrõl, a folytatásról kérdeztük
Sallói Istvánt, a ZTE sportigazgatóját.

 Már február végén folytatódott a bajnokság a labdarúgás
harmadik vonalában. Ilyen korán a harmadosztály tavaszi
idénye még nem rajtolt el. Az
NB III-ban a ZTE FC tartalékcsapata érdekelt.

– Teljesen új csapatot kellett
építeni erre az idényre, 18 új játékos érkezett. Új edzõi stáb dolgozik a csapatnál. Ennek ellenére viszonylag gyorsan csapattá alakultunk – vélekedett Sallói István. –
Jól kezdtük a bajnokságot, egységes arcát mutatta az együttes.
Igaz, akadtak hullámvölgyek a teljesítményünkben, sikerült átbillenni rajta. Pozitívan lehet értékelni a
ZTE eddigi teljesítményét. Elsõdleges célunk a bentmaradás. A tavalyi évhez hasonlítva teljesítményünket, akkor kevesebb pontunk
volt, most elõbbre tartunk. Célkitûzésünk 40 gól, 40 pont a bajnokság végére. A 40 gólt mára elér-

– A célunkat teljesítettük, bentmaradást jelentõ 12. helyrõl vártuk
a folytatást – tekintett vissza a bajnokság õszi idényére Bozsik József, a ZTE II. vezetõedzõje. – A
legfõbb célunk mellett fontos volt.
hogy a tehetséges fiataljaink tapasztalatot szerezzenek a felnõtteknél, és fejlõdésük felgyorsuljon.
A harmadik feladat volt számunkra, az elsõ csapatnál kevesebb játéklehetõséget kapó labdarúgóknak a játékban maradását, valamint a sérülések után felépültek
formába lendülésének a biztosítása. Mind a három elvárásnak megfeleltünk.
– Miként készültek a folytatásra?
– A felkészülés során erõsebb
és gyengébb csapatok ellen léptünk pályára. A felnõttcsapat bõ
kerettel dolgozott, így alig volt
visszajátszó nálunk. Gondoltunk
egy merészet, és lejjebb mentünk
az U korosztályban, még fiatalabb,
tehetséges játékosokat hoztunk
fel. Célunk, hogy a tehetségek a
tartalékcsapatnak tudjanak segíteni, netán fejlõdésük felgyorsuljon.
– A ZTE NB I-es csapatának

KETTÕS

fiatalabb csapata a miénk, amely
mindenképpen biztató a jövõre
nézve.
– A téli átigazolási szezon során két azonnal bevethetõ játékos érkezett, a többi fiatal volt,
ennyire volt pénz?
– Oda igazoltunk, ahová kellett,
és biztosan maradunk bent a leg- a védelembe egy belsõ védõt, a
jobbak között.
támadó szekcióba egy csatár
– Említette a 40 rúgott gólt,
sajnos a kapott gólok tekintetében gondolom nem akarták elérni ezt a magas számot?
– Az a csapat, amelyik többet
támad, sebezhetõbb lesz hátul.
Arra kell törekednünk, hogy a kapott gólok számát mindenképpen
csökkentsük. Stabilizálni kell a védekezésünket. Azt is látnunk kell,
hogy a kapott gólok többségét rögzített szituációk, pontrúgások után
kapjuk, ami leginkább a koncentráció csökkenésébõl adódik. Nem
abból kapjuk a gólokat, hogy szellõsen védekezünk, hanem hiány-

EMBERELÕNY UTÁN

TOVÁBBJUTÁS
Érdekes mérkõzésen jutott tovább a Magyar Kupában a ZTE
labdarúgócsapata. Az edzõváltáson átesett Bp. Honvéd kispadján
Horváth Ferenc ült, és kupavédõként egyértelmû céljuk a továbbjutás volt. Ehhez képest már a mérkõzés elején jogos kiállítás után
egy fõvel csökkent a Honvéd létszáma. A ZTE nem tudott mit kezdeni az emberelõnnyel. Egy buta védelmi hiba után jogos 11-eshez
jutott a Honvéd, és vezettek a kispestiek. A második félidõ elején
szintén büntetõbõl egyenlített a ZTE, a kezezésért járó 11-est meg
lehetett adni. A mérkõzés újabb fordulópontját jelentette, amikor a
fõvárosiak kapusa a 16-oson kívül kezezett, ami szintén kiállítást
ért. A kettõs emberelõnyben játszó zalaiak a rendes játékidõben
nem tudták kiharcolni a továbbjutást. A hosszabbításban egy fejes
döntött a zalaiak javára, ami továbbjutást ért. A Magyar Kupa következõ fordulójában Kisvárdán vendégeskedik a ZTE.
tük, a 40 pontért még dolgoznunk
kell. A harmadik kör után osztják a
bizonyítványt, akkor kell a vonal
felett lennünk. A folytatásban remélem, tovább fejlõdik a csapat,

JÓL

zik a kellõ figyelem, ezen változtatnunk kell. Tavaly is több fiatal beépült a csapatba, idén Szánthó
Regõ, Gergényi Bence is egyre
többet szerepel. Az NB I egyik leg-

SZEREPLÕ ATLÉTÁK

 A fedett pályás Európa-bajnokságra készülõ Szûcs Valdó
(Zalaszám ZAC) két nemzetközi versenyen is szerepelt.
A francia Lievin városában megrendezett Word Atletics Indoor
Tour Gold versenyen 60 m gátfutásban az elõfutamok során 7,74
másodperces idõt futott, amivel nem került a döntõbe. Lengyelországban, Lódz városában már a fináléba jutott a Word Atletics
Indoor Bronz versenyen. A döntõben 7,83 másodperces idõvel a
nyolcadik helyen zárt.
A Magyar Atlétikai Szövetség nyílt fedett pályás versenyén, az
ifjúságiak mezõnyében Röszler Dóra, 60 m gáton 8,98 másodperces idõvel a második helyen végzett. A felnõtteknél Furulyás Lili 60
m síkfutásban 7,67 másodperces idõvel negyedikként ért célba.
Szintén a felnõtteknél Németh Benedek 60 m gáton 9,11 másodperces idõvel a 6. helyen zárt.

Kálnoki-Kis és Futács erõssége lehet a ZTE-nek. Továbbá folytattuk
azt a koncepciót, hogy fiatal korosztályos válogatott tehetségeket
igazoltunk. Õk a jövõt jelentik a
ZTE számára. Fokozatosan akarjuk beépíteni õket a csapatba.
– A harmadik kör elõtt elmondható, hogy a bajnoki cím
sorsa eldõlt. Ádáz csapta folyik
a kiesés elkerüléséért és a jobb
helyekért?
– A harmadik kör nagyon nehéz
lesz számunkra, és furcsán bonyolódik. Lesz olyan, hogy egy hét
alatt három mérkõzést játszunk.
Elsõ lépcsõben kemény mérkõzések jönnek: a Fehérvár FC itthon,
Mezõkövesd idegenben, és fogadjuk a Ferencvárost. Utána az MTK
ellen lépünk pályára, aztán a válogatott miatt három hétig áll a bajnokság. Utána az egyik legnagyobb rivális, a Diósgyõr következik. Fontos lesz, hogy a bajnoki
szünetre úgy menjünk, hogy mögöttünk tartjuk a riválisainkat. Utána viszont már valamivel könnyebb
lesz kiharcolni a bentmaradást.

PONTSZERZÕ
HELYEZÉSEK

helyzetét látva, kevesebb lesz a
visszajátszó a tartalékoknál.
Egy fiatal csapatnak kell kivívni
a bentmaradást?
– Nem lesz új a feladat számunkra. Az õsz során is szép
számban akadt olyan mérkõzés,
amikor nem volt visszajátszó, és
jól teljesítettünk, igaz, az ellenkezõje is. Nincs mese, alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez. Bízom benne, hogy lesznek olyan találkozók, amelyeken kapunk viszszajátszó labdarúgókat is.
– Öt csapat kiesik az NB IIIból, de lehet több is. A 12. hely
még nem annyira biztonságos.
– Célunk, hogy legalább az elsõ tízbe beverekedjük magunkat.
Biztonságban akkor leszünk, ha
kiesõ zónától sikerül legalább 10
pontra eltávolodnunk. Tervünk,
hogy minél elõbb elérjük. A 20

csapatból álló bajnokság elég
hosszú, egy pillanatra sem lehet
hátradõlni, az utolsó fordulóig harc
lesz a bentmaradásért. Szeretnénk ebben nem részt venni.
– A korai kezdés miatt nem
várják mindenhol remek talajú
pályák a csapatokat. Nagy szerep jut a küzdelemnek, a mentális felkészültségnek?
– Tisztában vagyunk vele, hogy
a küzdelemnek, a lelkesedésnek
nagy szerep jut. Jóval fizikálisabbak lesznek a mérkõzések a tavaszi idény elején. Jól akarunk szerepelni, és bent maradni. Amíg
nem lesznek ideálisak a pályaviszonyok, maximálisan alkalmazkodnunk kell a körülményekhez.
Amikor már szárazabbak lesznek
a pályák, akkor visszatérhetünk
saját játékunkhoz.
– Egyértelmûen bízik a bentmaradásban, többet is játszanak itthon.
– A dolog kétélû, mivel a füves
pályák eléggé leterheltek, a minõsége romolhat. Nem játszhatjuk
rajta olyan biztonsággal saját játékunkat. Az összes hazai mérkõzésünket 11 órától kezdjük, nem kell
a pályaválasztói jogot többször felcserélnünk. Ha az elsõ csapat
ugyanazon a napon játszik, mint
mi, akkor sem lesz gond. Többet
játszunk hazai környezetben, bizakodom, ez az eredményességünkben is megmutatkozik. A bentmaradásunkban maximálisan bízom.

ARANYÉRMEK A SZOMSZÉDVÁRBÓL
 Szombathelyen területi minõsítõ súlyemelõ versenyen indultak a ZTE sportolói. A verseny egyben Vas megye bajnoksága és Pannonsport Kupa volt. A megmérettetésen négy
egyesület 45 sportolója szerepelt.
Varga Martin Csongor, a Pannonsport Kupa legjobb utánpótláskorúak (serdülõ, ifjúsági, junior) versenyében második helyezést ért
el. A területi minõsítõ versenyen öt aranyérmet szereztek a ZTE
emelõi.
Eredmények. Serdülõ. 81 kg: 1. Nátrán Álmos 82 (35+47) kg. Ifjúsági 73 kg: 1. Varga Martin Csongor 200 (88+112) kg. Junior 67
kg: 1. Rácz Gergõ 178 (77+101) kg. Felnõttek 61 kg: 1. Rácz Dániel 190 (85+105) kg. 67 kg: 1. Kárász Kristóf 162 kg (75+ 87) kg.

NYOLCVANÉVES SPORTOLÓ A ZTC-NÉL
SIKERES IDÉNYRE SZÁMÍTANAK AZ EGERSZEGI TÁJFUTÓK

 Budapesten rendezték meg az
országos felnõtt fedett pályás
atlétikai bajnokságot. A versenyen sérülés miatt nem indult
60 m gátfutásban Szûcs Valdó, a
Zalaszám ZAC legjobbja.

 Lassan beköszönt a tavasz, elõtérbe kerülnek a szabadban ûzhetõ sportágak. Az egyik legszebb közülük a tájékozódási futás,
ismertebb nevén a tájfutás. Javában készülnek a 2021-es idényre a Trió Egerszeg ZTC sportolói is.

Nem maradt döntõs nélkül a zalai klub, Németh Benedek, 9,01
másodperccel nyolcadikként ért
célba. Röszler Dóra szintén 60 m
gáton indult, 9,04-gyel a hetedik
helyen zárt. Furulyás Lili 60 m síkfutásban, 7,71-gyel a negyedik helyen végzett, 200 méteren, 24,71gyel a hatodik helyen ért célba.
*
Szombathelyen rendezték meg
a Németh Pál Dobóakadémia verseny második fordulóját. A versenyen ott voltak a Zalaszám ZAC
atlétái.
Nõk. Diszkoszvetés: 4. Óházy
Júlia 29,14 m. Férfi. Junior, diszkoszvetés: 1. Papp Marcell Máté,
36,99 m. Férfi. Ifjúsági, diszkoszvetés: 3. Horváth Kevin 41,52, 4.
Kerkai Bence 38,74 m. Fiú. Serdülõ, diszkoszvetés: 1. Mózer Benedek 45,23, 2. Kozma Ádám 43,56,
3. Kovács Lõrinc 32,09 m.
*
A Zalaszám ZAC rendezte meg
a Kondex Kupa atlétikai versenyt,
amely egyben Kauzli József-emlékverseny volt. A kupát a legjobban
szereplõ csapat, a házigazda
Zalaszám ZAC nyerte. A Kauzli József emlékére kiírt 60 m leány gátfutó számban Röszler Dóra gyõzött,
8,7 másodperccel övé lett a serleg.

– Igyekeztünk a keményebb téli idõjáráshoz alkalmazkodni –
mondta Fehér Ferenc, a ZTC elnöke, edzõje. – Heti négy edzéssel
készülünk, amibõl három futóedzés, ebbõl egy terepen történik.
A futófolyosón sikerült erõnléti
edzéseket végeznünk. Egy elméleti edzés is szerepel a mûsoron,
így próbálunk készülni az idei versenyszezonra.
– Mikor kezdõdik a versenyszezon, a járvány miatt lesznek
korlátozások?
– Az országos szövetség összeállította a versenynaptárat, márciusban indul az idény. A versenyeken
természetesen vannak korlátozások. Nem szabad csoportosulni,
gyülekezni, nem lesznek eredményhirdetések. Be kell tartani a
járványügyi szabályokat, ha a verseny során valami oknál fogva csoportosulás történik, kötelezõ a
maszk viselése. A többi sportágakkal szemben elõnyben vagyunk,
szabadban zajlik a tevékenységünk, egyéni sportág vagyunk. Könynyebben betarthatjuk a szabályokat. Természetesen az edzéseken
is betartjuk a járványügyi szabályokat. Az országos szövetség tájékoztatása szerint – úgy néz ki – a versenyszezon zavartalanul elindul.

– Kiktõl várnak jó eredményeket az idén?
– Továbbra is fontos számunkra
az utánpótlás-nevelés. Van egy
csoportunk, akik nagyon komolyan
készülnek az idei idényre, négy éve
már együtt dolgoznak. Reménykedünk, hogy az idei évben már nemcsak pontszerzõk lesznek, hanem
több versenyen a dobogóra is felkapaszkodnak. Elsõsorban csapatban számítunk jó eredményekre. A
serdülõ lány- és fiúcsapattól várunk
eredményes szereplést. Reménykedünk, hogy egyéniben is becsúszhat egy-egy jó eredmény. A
szenioroknál Sárecz Éva kimagaslik a nõi mezõnybõl, az elmúlt években szállította a jó eredményeket,
bizakodunk, hogy idén sem lesz
másképp. Csapatban, váltóban is
jó eredményeket várunk a szenioroktól. A férfiaknál a 40–50 éves
korosztályban lehetnek olyan sportolók, akik akár érmeket is szerezhetnek. A férfiaknál érdekességgel
szolgálhatok, pár év kihagyás után
visszatér versenyezni egykori
sportolónk, Bányai Attila. Idén
nyolcvan éves, számára nem az
eredmény lesz a fontos, hanem,
hogy élvezze a tájfutást. Nyolcvanéves tájfutó Zalában még nem
versenyzett.

– Összeállt a klub költségvetése?
– Nem lesz ezzel probléma, továbbra is takarékosan gazdálkodunk, ahogy tettük az elmúlt évek
során is. A Trió Egerszeg Kft. névadó szponzorként továbbra is mellettünk áll, van több támogatónk,
akik évek óta segítik anyagilag a
ZTC-t. A pályázatok terén is sikeresek voltunk az elmúlt hónapok
során. Bizakodunk, hogy az önkormányzattól a tavalyi szinten megkapjuk az anyagi segítséget. A
versenyrendezésekbõl is szeretnénk bevételre szert tenni. Optimista vagyok, idén sem lesz gond
a klub mûködtetése.

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–Fehérvár FC 0–2 (0–0)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg.
Zalakerámia ZTE KK–NaturtexSZTE-Szedeák
87-95 (28-30, 17-24, 16-29, 26-12)
NB I A csoportos férfi kosárlabdamérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTK FMVas–Zengõ Alföld Szegedi TE
4:4 (3584:3611)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC II.–Érdi VSE 1-1 (1-0)
NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. MÁRCIUS 2.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2021. 03. 25., 31. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 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!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ z Emelõgép-kezelõ z Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ z 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! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

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

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

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

NEM A FORMÁJA SZÁMÍT
ZALAI ÉRDEKESSÉG A SZÉNAFÁNK

 Fánk volt, van és lesz. Hogy mióta, azt pontosan nem lehet
tudni, de már 3300 évvel ezelõtt II. Ramszesz sírjában láthatók
fánksütõ szolgákat megjelenítõ ábrák. Az alábbiakban beszámolunk egy kis fánknyomozásról.
– B. K. –
Az ókori rómaiaknál már klaszszikus ételnek számított, Magyarországon 1670-ben említi az elsõ
szakácskönyv a Szaktudományi
címû. A régi idõk könyvei mesélnek tölcsérfánkról, fõkötõs fánkról,
mozsárfánkról,
süvegfánkról
(speciálisan tálalva) és tolófánkról.
Az
elterjedése
azonban a XIX.
századig váratott
magára.
Mára a hazai
kínálat leszûkült a
legismertebb baracklekváros, szalagos fánkra, csörögefánkra, a
nem dagasztással készült forgácsfánkra és a mutatós rózsafánkra.
De még elõfordul az egérkefánk,
mely égetett tésztából készült, a
pillefánk, mely élesztõ helyett sütõporral készül és kanállal kell
szaggatni, valamint érdekes még
a krumplisfánk, melyet sósan is
sokan szeretnek. Új alternatív fánkok is készülnek a gluténmentestõl a tojás nélküliig, tejfölös, sütõtökös, mákos, almás és még sokféle, amelyrõl az országos fánkfesztiválon lehetne tájékozódni.
Erdélyben pánkó, a Felvidéken
siska, a palócoknál pampuska,
Baranyában huppancs, Borsodban krepli. Ritka zalai gasztronó-

miai érdekesség az autentikus
szénafánk, ami röviden vaníliás
krémmel töltött cérnametélt gombóc, olajban kisütve. Mert, hogy a
fánkok sokféleségében ez az olajban sütés a legáltalánosabb tulajdonság. Egyébként nagy a szórás,
fõleg ha a külhoni tésztákat nézzük.
Bécsben
nemzeti édesség,
a németeknél a
berliner a divat, az
amerikaiaknál középen lyukas és
különbözõ mázzal
van szórva, általában kávé mellé kínálják. A spanyoloknál is nemzeti desszert. A cseheknél tarkedli van, az olaszoknál
bombolini vaníliás töltelékkel, a
franciák pedig az eklerfánkra esküdnek. A törökök lokmát esznek,
ami lehet diós, mogyorós vagy
pisztáciával megszórt.
Szóval laza vagy nehezebb
tészta, dagasztva vagy anélkül,
élesztõvel vagy sütõporral, kevert
tésztával, égetett tésztával, töltve
vagy mázzal, csurgatva vagy
szaggatva, mindegy. A fánk az
fánk. Együk azért is, mert a babona szerint védi a háztetõt a vihartól. A szerelmesek meg osszák
meg egymás között ezt az édes
süteményt, ezzel fejezve ki a régi
szokás szerint a komoly érzelmeiket.
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