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FRISSET, MEGBÍZHATÓT HELYBEN REMEK KÜLSÕ VISSZAJELZÉS
HÚSVÉTI VÁSÁRRAL NYIT A GÖCSEJI TUDÁSKÖZPONT

JÓZSEF ATTILA AZ ÉV DIGITÁLIS OKTATÓJA

 „Az év digitális oktatója” pályázati program középiskolai pedagógus kategóriájának gyõztese József Attila, a zalaegerszegi Zrínyi
Miklós Gimnázium pedagógusa, aki német és angol nyelvet tanít a
diákoknak. A Hankook Oktatási Pályázati Programon 110 nevezõ
vett részt az országból, közülük három kategóriában – alsó, felsõ
tagozat, valamint középiskola – választott legjobbat a szakmai zsûri. Ezenkívül a közönség is szavazhatott egy pályamunkára.
– Bánfi Kati –

A TARTALOMBÓL

 Helyi termelõk és kézmûvesek sorakoztatták fel portékáikat
a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termékpiac
mûszaki átadásán, érzékeltetve azt, milyen céllal is épült a
korszerû létesítmény. Vagyis tõlük vásároljunk élelmiszert,
mert friss és egészséges, továbbá használati illetve ajándéktárgyat, mert abban is bent van kezük munkája. A ház április
9-én nyílik meg hivatalosan.

 Civil segítség

– AL –

 Az olvasó szabad

A Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termékpiac a
húsvéti vásárral kezdi meg mûködését, melyen kulturális programok is várják majd az érdeklõdõket. Megnyílik maga a ház is,
amelynek földszintjén illetve az elõtte lévõ placcon helyi termelõk
árusíthatják portékáikat. Az emeleten jött létre a Göcseji Tudásközpont, amely azt a célt szolgálja, hogy visszatanítsák a mai kor emberének azt a tudást, ami a Göcsejben élõk birtokában volt, és ami
még él a göcseji falvakban. Ezt segíti elõ az emeleten kialakított három nyitott mûhely, ahol a látogatók mindennap megcsodálhatják a
helyi kézmûvesek remekeit, és megismerhetik készítésük hagyományos technikáit. Hatvan elõadó várja azokat, akik ismereteket
akarnak átadni, illetve szerezni. Ugyanígy a tankonyhában, ahol hagyományos fõzési technikák és receptúrák megismertetésére kerül
sor. Tolvaj Márta polgármesteri fõtanácsadó tájékoztatójában továbbá elhangzott: április 9-én kiállítás is nyílik a zalai gyógynövényeket bemutatva. A közel 200 fajtából álló tudástárnak az épület
tetõterében lesz majd állandó helye. A földszinten népi játszóházban tölthetik el az idõt a gyerekek, amíg a szülõk vásárolnak.
Balaicz Zoltán polgármester úgy fogalmazott: a 718 millió forintból létesített Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termékpiac impozáns épülete messze földön hirdeti lokálpatrióta kötõdésünket Zalához és Göcsejhez. A régi piac a múlt értékeit, hagyományait hordozza magában, míg az új épület a jövõt. Azt a jövõt,
amelyben az egészséges életmód egyre nagyobb teret hódít. Ehhez pedig az szükséges, hogy jó minõségû helyi termékeket vásároljunk, természetesen azoktól, akiket személyesen ismerünk.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a kormány szorgalmazza a helyi termelõi piacok létesítését, amelybõl több mint húsz nyílt ez idáig Zalában.
Dr. Bognár Lajos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a kormány vidékpolitikájában fontos célkitûzés a rövid élelmiszer-ellátási lánc fejlesztése, támogatása a kistermelõk boldogulását segítve.
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– Mi motiválta a Hankookpályázat benyújtására?
– Tavaly õsszel megkaptuk az
iskolával az Európai Innovatív Tanári Díjat egy korábbi Erasmus+
pályázatomnak köszönhetõen.
Ezt 2014-ben írtam, és a korábbi
pályázat keretében egyhetes kurzuson vehettem részt Németországban. A továbbképzésen tanultakat kipróbáltam a napi tanítási gyakorlatban, valamint a kollégáknak iskolai és megyei szinten
tartottam a témában továbbképzést szaktanácsadóként. 2021ben alapította az Európai Bizottság az Európai Innovatív Tanári
Díjat, hogy elismerje azokat a
programokat, amik az online okta-

tás idõszakában is hasznosultak.
Ezek alapján jött a javaslat, hogy
induljak a Hankook cég pályázatán. Nagyszerû, hogy egy cég,
ami független az oktatástól, mégis
felkarolta az ügyet és elismeri a
digitális oktatásban nyújtott erõfeszítéseket, ráadásul a nyertesek
iskoláiban is támogatja a digitális
oktatás megvalósulását egy komoly összeggel.
– Akkor ön már gyakorlott az
online oktatásban.
– Nem volt új számomra,
ugyanis 2014 óta folyamatosan jelen van a munkámban. A diákoknak pluszfeladatokat tudok így adni, hatékonyabb a szókincs és a
nyelvtan gyakorlása, a tanítást színesíti, differenciálja. Úgy látom,
hogy a diákok szívesen veszik

ezeket a lehetõségeket. Azonnali
visszajelzést jelent a digitális gyakorlás például a Quizlettel és a

József Attila

Kahoottal, amit leggyakrabban alkalmazok, a munka lehet egyéni
vagy csoportos. A játékosság is
megjelenik a felkészülésben, ez
szintén pozitívum.
– Csak a nyelvtanítás területén használható ez a módszer?
(Folytatás a 2. oldalon.)

SZOLIDARITÁS HERSZON LAKÓIVAL
BALAICZ ZOLTÁN FACEBOOK-BEJEGYZÉSE
 Zalaegerszegnek két ukrajnai testvérvárosa van, a kárpátaljai
Beregszász (számukra folyamatosan gyûjtjük és küldjük az adományokat), valamint a Krímtõl északnyugatra, a Dnyeper torkolatánál fekvõ kikötõváros, Herszon.
A település 1986 óta testvérvárosunk, tavaly emlékeztünk a
hivatalos kapcsolat 35 éves évfordulójára. A szerzõdés aláírásakor a landorhegyi városrész lakótelepe Herszon nevét vette fel,
a Városi Mûvelõdési Központ
elõtt pedig felavatták Tarasz
Sevcsenko ukrán költõ szobrát,
Zalaegerszeg cserébe Petõfi

Sándor-szobrot adományozott
Herszonnak.
A háborús hírekbõl szomorúan
értesültünk arról, hogy az orosz
csapatok elfoglalták Herszont. Ihor
Kolihajev polgármester a hírügynökségek számára elmondta, az
orosz katonák már a belvárosban
vannak, és megszállták a városházát. Arra kérte az orosz katonákat,

hogy civilekre ne lõjenek, és hagyják nekik összegyûjteni a halottakat.
Ezúton szolidaritásunkat fejezzük ki testvérvárosunk, Herszon
lakóinak és bízunk benne, hogy
nem növekszik tovább a civil áldozatok száma. Részvétünket fejezzük ki az elhunytak családjainak
és (bár most nincs semmilyen logisztikai lehetõség adományok eljuttatására) ha a késõbbiekben tudunk segítséget nyújtani, Zalaegerszeg készen áll erre – fogalmazott a város polgármestere.
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Közélet

AZ ELLENZÉKI PÁRTOK IS GYÛJTENEK SPORTHOZ, MINDENNAPOS TESTNEVELÉSHEZ

A RAKTÁRBÁZIS HELYSZÍNE AZ APÁCZAI TORNATERME
 Adománygyûjtés az ukrajnai menekülteknek címmel tartott sajtótájékoztatót Góra Balázs, az MSZP városi elnöke és dr. Csidei
Irén, az ellenzéki pártok közös országgyûlési képviselõjelöltje.

MEGTEREMTÕDTEK A FELTÉTELEK AZ ÚJ TORNACSARNOKKAL

 Átadták a Dózsa György Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola C+ típusú tornacsarnokát. A Zalaegerszegi Tankerületi Központ által fenntartott intézmény tornatermének megépíGóra Balázs szólt az orosz–uk- ma egyre nõ, sok a kisgyermek, tése a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési Program
rán háború következtében kiala- ezért fontosak az összeállított cso- második ütemében valósult meg 1,2 milliárd forintból.
kult helyzetrõl, a szomszédos or- magokban a tisztálkodószerek,
szágból érkezõ menekültek foga- kész- vagy félkész ételek, tartós – Antal Lívia –
idézte, hogy a tornacsarnok építédásáról. Megjegyezte, hogy a kor- élelmiszerek és takarók, fõleg a
se elõtt 324 millió forintból újították
Kajári Attila tankerületi igazgató fel a Dózsa-iskolát, melynek szommány nem tudja megfelelõen ke- gyermekek számára. Egy ilyen házelni sem a háborús helyzetet, borús helyzetben az összefogás és beszélt errõl a rendezvényen, ki- szédságában nemrég új parkolót
sem pedig a menekültválságot. az együttmûködés a cél, valamint a egészítve azzal, hogy eddig több létesítettek. Kiemelte, az iskola
Néhány hét van az országgyûlési rászorulók megsegítése. Az ado- mint 5,5 milliárd forint értékben haj- 600 tanulójának eddig csak egy torválasztásokig, ahol nem csak a mányokat az MSZP irodájában is tottak végre pályázati beruházáso- naszoba jutott, most pedig egy korkormányról szavaznak az embe- gyûjtik és a választókerület telepü- kat, amelybõl közel 3 milliárd forint szerû létesítmény áll rendelkezésérek, hanem választaniuk kell kelet léseit járva, a helyszínen szintén el- a zalaegerszegi köznevelési intéz- re, amelynek megépítése a város,
és nyugat, béke és diktatúra között fogadják az összegyûjtött csomago- ményeket érintette. Mint mondta, a tankerület és a kormány együtt2020 júliusában kezdõdött el a Dó- mûködésének az eredménye.
– fogalmazott.
zsa-iskola C+ típusú tornacsarnoDr. Csidei Irén arról szólt, hogy a
Vigh László országgyûlési képvikának megépítése, amellyel a mai selõ, miniszteri biztos úgy fogalmaTiéd a Város Egyesület is csatlakozott az adománygyûjtéshez, errõl 2008-as, 2000 cm3-es, turbó- kornak megfelelõ infrastrukturális zott: Zalaegerszeg a sportok várotájékoztatta a város polgármesterét, dízel, 234.000 km-t futott, háttér teremtõdött meg a minden- sa. A futballtól kezdve a tekén át a
és az ellenzéki pártok által gyûjtött garázsban tartott, szervizelt, napos testneveléshez és az egész- kosárlabdáig sokféle sportágat ûzséges életmódra neveléshez. A nek az egyesületekben, melyek teladományokat is a város raktárbáziKITÛNÕ ÁLLAPOTBAN
25x45 méteres, függönnyel szétvá- jesítményére büszkék lehetnek. A
sába, az Apáczai Mûvelõdési KözELADÓ.
lasztható küzdõtér egyszerre há- kormány a mindennapos testnevepont tornatermébe szállítják. Hangrom osztály számára teszi lehetõvé lés bevezetésével az ifjúságot akarsúlyozta: az adománygyûjtés nem
ÁRA: 2.850.000+ÁFA.
politikai kérdés, hanem humanitáÉrdeklõdni: 30/957-2042 a tornaórák megtartását. Az egy- ja mozgásra ösztönözni, amelyhez
emeletes kiszolgálórészben zu- az infrastrukturális feltételeket is
rius cselekedet. A menekültek száhanyzós öltözõk, vizesblokkok, ta- megteremti. A Dózsa-iskola új tornári szoba, elsõsegélyszoba és tor- naterme is ezt a célt szolgálja.
naszertár találhatóak. A beruházás
Sportolni jó és egészséges,
gyümölcsét elsõsorban az itt tanuló mert kitartásra, szorgalomra, egygyerekek, de közvetve a zalaeger- más tiszteletére, egyszóval az
szegi lakosok is élvezhetik.
életre nevel, állt Kásler Miklós, az
Balaicz Zoltán polgármester fel- emberi erõforrások miniszterének
 Miközben szervezetek, felekezetek gyûjtenek a határon átmenekültek ellátásának segítésére, néhány civil is útnak indult, még
innét a távoli végrõl, Zalaegerszegrõl is ugyanebbõl a célból. Az
egyikük, Torday Renátó útját kísértük végig.

NISSAN PRIMASTAR

CIVIL SEGÍTSÉG A HATÁRON

– B. K. –

bevételével a menekültekrõl nem
készített felvételeket, de elmondáRenátó a közösségi oldalon tett sa szerint az által érintett települéközzé egy felhívást, miszerint feb- seken több száz személyt látott,
ruár 27-én 10 és 16 óra között vár- akiknek viszonylag jó az ellátásuk,

ja az adakozókat, fõleg takarók,
párnák, hálózsákok, bébiételek, illetve a babák ellátásához szükséges eszközök gyûjtéséhez. Több
mint kétszáz lájkot és nagy bizalmat kapott a felhívása, és a 6 órás
várakozóideje alatt több mint 2 millió forint értékû adományt adtak
össze a segítõkész zalaegerszegiek és környékbeliek. Megtelt ezzel a 9 személyes autója, mellyel
másnap hajnalban indult útnak, a
pontos végcél és az ottani körülmények ismerete nélkül. Renátó
az adományok szállítása mellett
vállalta, hogy a visszafelé úton
menekülteket is tud szállítani, ha
erre szükség van. Erre a feladatra
is kapott felkérést a szervezõktõl
(akik szintén a közösségi oldalon
keresztül építik ki a hálózatot), így
egy „kis” kitérõvel Gyõrbe szállított
7 menekültet (három gyermek, három nõ és egy férfi). Így ért vissza
19 órás menet, 1347 kilométer
után Zalaegerszegre. Többszöri
átirányítás miatt Tiszabecs, Tarpa,
Beregsurány, Túristvándi, Gyõr útvonalat járt be saját költségén.
Több átirányítás után végül
Tarpán rakta le az adományokat,
az útjáról folyamatosan videófelvételekkel tájékoztatta az adakozókat. A személyiségi jogok figyelem-

sokakat befogadtak már helyben,
panziókban, magánházakban. Magyarországra átérve a menekültek
már kevésbé félnek, de a szomorúság, letörtség jellemzõ.

Az iskola tanárai.

üzenetében, amit Sárfalvi Péter
sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár tolmácsolt a rendezvényen.
A fiatalok a sport által olyan értékeket kapnak, amelyek szükségesek felnõtté válásukhoz, emelte
ki dr. Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelõs államtitkár. Elmondta: a Dózsa-iskola új
tornacsarnokának
megépítése
egy országos beruházássorozat
része. Eddig tisztán magyar költségvetési forrásból 38 tornaterem
létesült, 5 építése folyamatban
van, melybõl 2 befejezéséhez közeledik, míg 42 tervezés alatt áll.

Kocsis Máté országgyûlési
képviselõ, frakcióvezetõ, a Magyar
Kézilabda Szövetség elnöke arról
beszélt, hogy a gyerekeknek igen
is szükségük van egy tágas, tiszta
és jól felszerelt tornateremre, ahol
mozoghatnak, készségeik fejlõdhetnek, hiszen nem tudni, hol születik olyan tehetség, aki késõbb az
egész nemzet dicsõségére válik.
Zalaegerszeg is adott több ilyen
sportolót, mások mellett Portisch
Lajos sakkolimpiai bajnokot, valamint a világ legjobb nõi kézilabdázójának választott Radulovics
Bojanát, aki elnökségi tag a kézilabda-szövetségben.

ADOMÁNYPONT ÉS SZÁMLA

 Akik szívesen adományoznának tartós élelmiszereket, tisztálkodási és tisztítószereket az ukrajnai háború elszenvedõinek, illetve Kárpátalja, valamint azon belül testvérvárosunk,
Beregszász megsegítésére, azok számára adománypontot
alakítottunk ki, melyet a mai naptól a terveink szerint 2 hétig
üzemeltetünk (a válság elhúzódása esetén megvizsgáljuk
majd a hosszabb távú lehetõségeket).

Az adománypont helyszíne: Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ tornaterme. (Zalaegerszeg, kertvárosi városrész, Apáczai
Csere János tér 5.)
A termet elõkészítettük, mostantól az adománypont fogadja az
adományokat! A bázis hétköznapokon és hétvégéken is (szombaton és vasárnap is) 8.00 és 19.00 óra között lesz nyitva. Kérjük,
hogy külön csomagolják a tartós élelmiszert, külön a háztartási cikkeket, külön a tisztálkodási cikkeket és külön a mûszaki cikkeket. A
Kárpátaljára való kijuttatásról helyi szállítmányozási cégekkel
együttmûködve gondoskodunk.
Vannak, akik inkább pénzt szeretnének felajánlani. Önkormányzatunk megnyitott egy humanitárius segítségnyújtási számlát, ahova fogadjuk az adományokat, és a felajánlásokból részben a testvérvárosaink által igényelt élelmiszereket és eszközöket igyekszünk majd beszerezni, részben pedig a hozzánk érkezõ menekültekrõl fogunk gondoskodni. A számlaszám pontos megnevezése,
amire utalni lehet: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 11749008-15432704-16020007, Humanitárius segítségnyújtás – kaptuk a tájékoztatást Balaicz Zoltán polgármestertõl.

REMEK KÜLSÕ VISSZAJELZÉS
JÓZSEF ATTILA AZ ÉV DIGITÁLIS OKTATÓJA

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Én a nyelvtanításban használom, de valójában alkalmazásokról, online felületekrõl van szó,
amik tantárgytól függetlenül mûködnek.
– Mennyi pluszmunkával jár
mindez a pedagógusnak?
– Az elõkészületek idõigényesek, hiszen a feladatokat mindenki
maga állítja össze, bár lehet a kollégák által feltöltött feladatokból is
válogatni, de az nem mindig egyezik azzal, amit éppen tanítani szeretnék.
– Számított erre a díjra?
– Nem számítottam ekkora sikerre, de ez egy remek külsõ viszszajelzés, amiben kevés része

van manapság egy tanárnak. Az is
jó érzés volt, hogy a kollégák velem örültek. Hallottam, hogy a gyerekek és a szülõk is szavaztak a
közönségdíjra, de végül a zsûri
szakmai díját kaptam meg.
– Tervek ezek után?
– Nincsenek egyéb terveim, jól
érzem magam nyelvtanárként és
szaktanácsadóként, az eddigieket
szeretném folytatni. Azt pedig nem
lehet mondani, hogy a munka lezárult, mert folyamatosan újítani
kell, adaptálni az adott tankönyvekhez. A digitális oktatás alapjaiban jó, hasznos gyakorlási lehetõségeket kínál. Az arányokon múlik
minden. Az már látszik, hogy amikor visszatértünk a jelenléti okta-

tásba, már nem folytathattuk
ugyanúgy, mint az online idõszak
elõtt. A diákok igénylik a pörgõsebb munkaformát, amit a digitális
világ adhat. A hagyományos tankönyv és munkafüzet is megmarad, de mellette már a digitális lehetõségek is jelen vannak. Az
online idõszak nekem is nehéz
volt, hiszen nem egyedül tanítottam otthon, hanem a feleségem is
és két iskolás fiam is otthon tanult,
sõt, az óvodás lányom felügyeletét
is meg kellett oldanunk. Ki kellett
próbálnunk, hogy mi a leghatékonyabb az online térben. Azt is hozzá kell tennem, hogy a zrínyis diákok motiváltak a tanulásra, ez
megkönnyítette a munkánkat.
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KÖZELEBB AZ IPARI AUTOMATIZÁLÁSHOZ NÉPI JÁTÉK TANÍTÁSA

MINIATÛR OKTATÓ GYÁRTÓSORRAL A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT HATÁRTALAN NÉPZENE, KURZUS ÉS KONFERENCIA
ködõ cégek további kétezer munka-

 Gyártásszimulációs eszközöket kapott a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, amit az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. szerzett be „A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések” címû projekt keretében. A Zalaegerszegi Duális
Képzõközpontban elhelyezett berendezések segítségével a szakmai képzéseken tanulók és az õket oktatók a termékvezérelt
gyártás alapjait ismerhetik meg.
– A. L. –
A rendezvényen Fux Ádám, a
Bosch Rexroth Kft. munkatársa
mutatta be a négy fõ egységbõl álló miniatûr gyártósort, amellyel
egy valós Ipar 4.0-s termelési folyamat összes funkcióját modellezhetik a diákok, az alkatrész kiválasztásától a termék legyártásán át a raktárba helyezésig. A
rendszer moduláris, ezért a tanulók nemcsak a teljes gyártósor, hanem külön, egy-egy állomás programozását is megtanulhatják, így
megismerhetik a termékvezérelt
gyártás alapjait, a robotizálás és
automatizálás alapfunkcióit. Ezt a

ken mûködõ kis- és középvállalkozások is megismerhetnek.
Dr. Háry András, a ZalaZONE
Ipari Park Zrt. vezérigazgatója úgy
vélekedett, hogy ezek a gyártásszimulációs eszközök jól példázzák azokat az új technológiai folyamatokat, amelyek ismerete és
gyakorlása nélkül nem lehet versenyképes szakmát adni a fiatalok
kezébe. Az új eszközök birtokában, háttérben a vezetõ ipari partnerrel azonban lehetségessé válik
mindazon tudás és képesség átadása és megszerzése, amelynek
köszönhetõen nagy eredményeket
lehet majd felmutatni a technikusés a mérnökképzésben.

helyet kívánnak létesíteni 2024-ig,
amit velük egyetértésben képzéssel
és szakember-utánpótlással kell segíteni. Mint mondta, ennek érdekében a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja minden
tõle telhetõt megtesz. De jelenleg a
legnagyobb feladat a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum és annak intézményeire hárul; a Ganz Ábrahám Technikum felújítása és modern eszközökkel való ellátása a
szakképzés oldaláról segíti majd a
szakember-utánpótlást, amelybõl a
Zalaegerszegi Duális Képzõközpontnak is ki kell venni a részét.

SZAKMAI
KONFERENCIA
 Ötödik alkalommal rendezte
meg a Zalaegerszegi egészségturizmus konferenciát a PTE
Egészségtudományi Karának
Zalaegerszegi Központja.

Vigh László, Balaicz Zoltán, dr. Háry András,
Szabó Károly és Fux Ádám

gyártósoron kívül egy kapacitásérzékelõvel ellátott robot is segíti.
Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum kancellárja
elmondta, az IKK tulajdonát képezõ, 120 millió forintból beszerzett
gyártásszimulációs eszközök mellett rendelkezésükre áll egy oktatási csomag is 200 millió forint értékben. Mindez a képzés színvonalának növelését szolgálja a gazdaság igényeit még inkább figyelembe véve. A diákok és az oktatók a legkorszerûbb technológiákat sajátíthatják el, amit a környé-

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, ahhoz, hogy Zalaegerszeg valóban az innováció fõvárosa legyen, szükséges az oktatás fejlesztése is. A magyar kormány támogatásával is megvalósuló eszközbeszerzés épp azt szolgálja,
hogy a fiatalok a 21. század technológiai elvárásainak megfelelõ
képzést kapjanak.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere felidézte, hogy az elmúlt hét évben négyezer új munkahely jött létre a városban. Az itt mû-

A tanácskozásra ezúttal az online térben került sor. A konferencia
célja, hogy a szakemberek beszámoljanak a legfrissebb tudományos
eredményekrõl, valamint hogy erõsítsék szakmai kapcsolataikat. Az
esemény lehetõséget biztosított az
egészségturizmus trendjeinek és
problémáinak megismertetésére,
megvitatására. Különösen az elmúlt
két év járványhelyzetének tükrében.
A tanácskozáson köszöntõt
mondott prof. dr. Ács Pongrác, a
PTE Egészségtudományi Karának
dékánja, Vigh László országgyûlési képviselõ, Gecse Péter alpolgármester, valamint dr. Gasztonyi
Beáta, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház fõigazgatója.
Többek között elhangzott: Zalaegerszeg számára fontosak a turizmussal, környezetvédelemmel,
rekreációval kapcsolatos fejlesztések, illetve az egészségtudatos
életmódhoz kötõdõ szemléletformálás.

 Határtalan népzene címmel tartottak kétnapos rendezvényt
Nován, a mûvelõdési házban a Csádé zenekar és a Szapáry
Egyesület szervezésében. A programmal, melynek a konferencia
része az ország szaktekintélyeinek közremûködésével online, valóban határtalanul zajlott, a népzene kedvelõit és a pedagógusokat szólították meg.
– B. K. –
Lapunk az online konferenciát
kísérte figyelemmel. Itt több oldalról közelítették meg a népzeneoktatást a hazai szaktekintélyek,
köztük a szûkebb hazánkból ifj.
Horváth Károly, a népmûvészet ifjú mestere, népzenész, aki a zalai
és muravidéki rendhagyó néprajzórák gyakorlatáról tartott elõadást.
Az elõadók sorát azonban dr.
Sándor Ildikó néprajzkutató, egyetemi docens nyitotta, az énekes
népi játékok oktatásának módszertanáról. A játéktanulás hagyományos módjáról, mely a világháború elõtti idõkben volt jellemzõ,
indította a témát. Akkoriban a „libalegelõkön” összesereglett vegyes életkorú gyerekek egymástól
lesték el a tudást, komplexen, azaz dallamot, szöveget, mozgást
egyben. A játék lényege, hogy önkéntes, önszervezõ, nem célorientált, maga a játék élvezete a cél.
Ezzel szemben áll az intézményes oktatás, mely felváltotta ezt a
spontán ismeretátadást a népi játékok terén. Itt sérül a játékélmény,
nem szabadon választott tevékenység, mely az egyik legjellemzõbb tulajdonsága a játéknak. Valamint, hogy az az önszabályozó
gyerekközösség tevékenysége,
mely felnõtt nélkül zajlik. A tanítás
ezzel szemben tervezett, kezdeményezett, felnõtt jelenlétében
zajlik és gyakran eredményorientált, netán a jól megtanult dal jutalmául kapják a diákok.
Az elõadó kifejtette többek között a játéktanítás két formáját, a
komplex és analitikus módszert.
Az elõbbi a gyakoribb, és hasonlít
leginkább az eredeti játéktanulásra, ha a felnõtt, a pedagógus,
résztvevõként tud bekapcsolódni
a játékfolyamatba. A felnõtt lesz a
mintaadó, aki partneri viszonyban

FARSANGI FELVONULÁS BESENYÕBEN PARKOLÓ- ÉS ÚTFELÚJÍTÁS
ELTÁNCOLTÁK A TELET

 A Besenyõ utcában két helyszínen, az orvosi rendelõ elõtt, valamint a Cseresznyésszeri és az Esze Tamás utca közötti szakaszon is útfelújítási munkálatok zajlanak, amelyre 84 millió forintot
fordít a város önkormányzata a Kovács Károly Városépítõ Programból.
– AL –
Az orvosi rendelõ elõtt 34 folyóméteren már kicserélték a csapadékvíz-elvezetõ csatornát és
három új aknát építettek meg. Jelenleg a parkolót építik át, ahol 12
normál és egy mozgáskorlátozott

a burkolatot, amelyre aszfalt kopó- és kötõréteg kerül. Felújítják a
buszöblöt és a buszfellépõ szigetet. Kitisztítják a nyílt vízelvezetõ
árkokat és kicserélik a rossz állapotú ivóvízvezetéket. A munkálatokat elõreláthatólag május végére fejezik be. A beruházás részle-

 Farsang farkán, vasárnap délután tartott jelmezes felvonulást a
településrészen a Besenyõi Baráti Kör tagsága Semetkéné Szipõcs Erika vezetésével a vidámságot kedvelõ kicsiknek és nagyoknak.
– b. k. –
Mobil zenelejátszó adta alaphanggal, karneválról szóló slágerekkel és zajkeltõ eszközökkel
vonultak végig a településrészen
a jelmezbe öltözöttek. Útközben
nemcsak figyelmet kaptak, hanem egy kis erõt adó enni-inni valót is. A start és a célállomás a közösségi ház udvara volt, ahol a
felvonulás végén meggyújtották a
kiszebábot, szimbolikusan véget
vetve ezzel a télnek és a rossz
dolgoknak. Majd a sétát levezetõ

fánkevészet következett, és a hideg idõre tekintettel a forralt bor
sem maradt el a felnõtteknek kínált italok közül. A finom fánkot
négy hölgy sütötte több órás
munkával, és ennél sokkal rövidebb idõ alatt elfogyasztották azt
a résztvevõk. A besenyõiek tehát
eltáncolták a telet, továbbvitték a
hagyományt és igyekeztek egy
kis vidámságot és örömöt vinni a
napba.
A rendezvényen részt vett
Gecse Péter alpolgármester, településrészi képviselõ is.

Balaicz Zoltán, Vigh László és Gecse Péter

várakozóhelyet alakítanak ki. A
rekonstrukció során az érintett úttestet és járdát új aszfaltburkolattal látják el. A Besenyõ utca Cseresznyésszeri és az Esze Tamás
utca közötti szakaszán hideg
remix technológiával erõsítik meg

teit Gecse Péter alpolgármester, a
térség önkormányzati képviselõje
ismertette a sajtóbejáráson, melyen részt vett Balaicz Zoltán
polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos.

van a gyerekekkel, miközben felelõsen van jelen, ha kell, a konfliktusokat kezeli. Mindez egy speciális feladatkört jelent. Nem jók a
hosszú magyarázatok, mert ez el
veszi a kedvet, hanem inkább a
kritikus pontokon kell támpontokat adni „Mondom és mutatom is”
felállásban. Az információ tûpontos, de csak kiegészítõ jellegû legyen. Ha jól teszi a dolgát a pedagógus, a gyerekek úgy érzik,
hogy csak játszanak és nem játé-

kot tanulnak, tette hozzá Sándor
Ildikó.
Az elõadó megjegyezte még,
hogy jelenleg Magyarországon
rosszul állnak a dolgok a pedagógusképzésben e téren, évtizedes
romlás tapasztalható, mert többségében nem gyakorlati, hanem elméleti szakemberek oktatják a jövõ
óvónõit és tanítóit. De egyre több
helyen kapnak újra létjogosultságot az elõadáson részletesen kifejtett játéktanítási elvek, ami biztató.
Végül Sándor Ildikó hozzátette,
a játékot komolyan kell venni és
nemcsak a népzene terén, mert
nincs is olyan területe az oktatásnak, ahol ezt ki lehetne iktatni. Ehhez gyermeki lelkesedéssel is bíró
felnõttekre van szükség.

FÁNKVÁSÁR
A COVID-ÁRVÁK JAVÁRA

 Jótékonysági fánkvásárt szervezett húshagyókedden az
Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Zala Megyei Szervezetének tagsága. Az ötlet Iványi Ildikótól, a helyi Nyugdíjas
Pedagógus Egyesület elnökétõl származott.
A nyugdíjasklubok a Dísz térre várták a vásárlókat, közel ezer
fánkkal, illetve krémes süteményekkel és rétesekkel. Iványi Ildikó
érdeklõdésünkre elmondta: a vásár bevételét Zalaegerszeg és
környéke Covid-árváinak ajánlják fel. A rendezvény napjáig összesen nyolc ilyen család került a látókörükbe, közülük hat zalaegerszegi, kettõ pedig valamely szomszédos település lakója. A vásárra kilenc nyugdíjasklub jelentkezett, és sütött fánkot. A jótékonysági nap végén 391 ezer 500 forint gyûlt össze.

VÁLASZD A

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV-SZÁM: 20-0112-05 VSM E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500
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AZ OLVASÓ SZABAD EMBER, AZT GONDOL, AMIT AKAR
VALAMI NÉPI ÉS VALAMI URBÁNUS GRECSÓ KRISZTIÁNNAL

 Vidéki élet és fõvárosi lét, hagyományok és kortárs irodalom.
Emberi sorsok, küzdelmek; a sértettségtõl a harmóniáig. Grecsó
Krisztián József Attila-díjas író, költõ volt a vendége a Zalai Falvakért Egyesület „Nõk a nõkért – Mi. Nõk. Egymásért, együtt” címû rendezvénysorozatának.
– pet –
A szerzõvel a megyei könyvtárban Arany Horváth Zsuzsa újságíró beszélgetett. Az apropót Grecsó legújabb könyve, a „Valami
népi” adta. De a jelenlegi helyzetben mi más is kerülhetett volna
szóba indulásképpen, mint az Ukrajnában zajló háború. Az író azt
mondta, lelkileg nagyon megviselik az események, és a délszláv
konfliktus után nem gondolta,
hogy még egyszer át kell élnünk
hasonló szituációt. Szívesen beszélgetne minderrõl – na és persze az irodalomról is – Ljudmila
Ulickaja orosz íróval, aki az elsõk
között határolódott el a háborútól.
Örök vita folyik arról, hogy egy
szöveg olvasásakor csak magát a
mûvet nézzük, vagy az író életét, a
szöveg keletkezésének esetleges
körülményeit is. Mennyire szüremkedik be a lírai én Grecsó novelláiba, regényeibe? Az író szerint az
olvasó szabad ember, azt gondol,
amit akar. Tulajdonképpen egyenrangú a szerzõvel. Hogy mit akart
mondani az író, rossz kérdésfelvetés. Mindig az olvasónak kell megtalálnia önmagát a szövegben.
Persze az is természetes dolog,
hogy a szerzõ saját élményei, emlékei, megfigyelései ötleteket adnak, beékelõdnek a mûbe. Talán
úgy lehetne mindezt összefoglalni,
hogy vannak ihletet adó pillanatok

az alkotók számára, az olvasó
meg hozzáteszi a magáét. A „Valami népi” címû novelláskötet egyik
tanulsága például az lehet, hogy
életünk nagy csatáit mindig egyedül kell megélni, vagyis az úgynevezett kozmikus magány erõsen
benne van a könyvben.
Grecsó Krisztián beszélt arról
is, hogy egy írói pálya kezdetén
kell némi kudarctûrõ képesség,

ma már megtalálta a harmóniát:
visszatalált gyökereihez, hitéhez,
s közben jól mozog a pesti „urbánus” irodalmi, újságírói körökben
is (hosszú évek óta szerkeszti például az Élet és Irodalom prózarovatát). Nem akarja mindenáron bizonygatni egyik vagy másik körhöz való tartozását sem. Ma már
azt mondja, hogy a sértõdés luxusát nem engedi meg magának.
Nagyapját e téren példaképnek
tartja, hiszen az õ szívében elfért a
szegvári abált szalonna és a pesti
színházak szeretete is. Grecsó otthonra találását nagymértékben
segítette kislánya is, aki már úgy

Arany Horváth Zsuzsa és Grecsó Krisztián

mert eleinte mindenhol rosszul fogadják az embert. Mint azt felidézte: õ szegváriként – katolikus parasztfiúként – került a fõvárosi irodalmi közegbe. Sokáig érezte úgy,
hogy sehol nincs igazán otthon.
Amig neki baja volt önmagával,
addig a környezetének is vele. De

tekint Budapestre, mint ami az
övé. De azt is öröm látni, hogy a
nagyszülõknél a vidéki közeg is
természetes számára.
Az est folyamán a nõk is szóba
kerültek, ám ezúttal nem szerelmi
kontextusban. A szerzõ másik példaképe ugyanis nagymamája, aki-

ÚJDONSÁGOK A PANNON TÜKÖRNÉL
LAPSZÁM-, HONLAP- ÉS KÖTETBEMUTATÓ
 Új lapszámmal, friss kötetekkel és megváltozott online felülettel indította az új évet a Pannon Tükör. A kulturális folyóirat legújabb lapszámát – a többi említett kiadvánnyal együtt – a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban mutatták be.
– pet –
A lapot kiadó Pannon Írók Társaságának elnöke, dr. Gyimesi
Endre bevezetésképpen elmondta: Mûvészet nélkül lehet élni, de
nem érdemes. Ez a közismert idézet immár 1995 óta hitvallása a
Pannon Tükörnek. Az irdalom, a

ve: az irodalomnak mindig reflektálnia kell valamilyen módon a világban zajló eseményekre. Bár az
újság szerkesztésekor még nem
tudhatták, hogy a szomszédban
háború lesz, mégis két nagyon aktuális, ukrajnai vonatkozású szöveg szerepel a lapban. Hozzátette:
a szerkesztõség a béke pártján áll.

Dr. Gyimesi Endre, Lackner László, Bubits Tünde és
Nagygéci Kovács József

zene és a képzõmûvészet közelebb áll egymáshoz, mint gondolnánk, hiszen az emberi lélek sokszínûségét mutatják be. A periodika mostani lapszámába negyvenhat szerzõ publikált; a 18 évestõl a
80 esztendõsig. Utóbbi is jelzi,
hogy a lap változatos témákat és
nézõpontokat közvetít az olvasók
felé – fogalmazott.
Az új lapszámot Bubits Tünde
fõszerkesztõ mutatta be, kiemel-

Ami a tartalom további részét illeti: Lenti és vidéke tizenegy szerzõje külön rovatban jelentkezik, a
tanulmány/kritika blokkban többek
között Morandini Tamás egykori
építész munkásságával ismerkedhetünk meg. A helytörténet rovat
pedig a 2. világháború utolsó hónapjaiba kalauzolja az érdeklõdõket, „A Zala megyei harcok döntõ
ütközete Novánál (1945. március
31–április 2.)” címû írással. Ezen-

kívül a 80 esztendõs Dús László
képzõmûvész pályájáról és zalaegerszegi tárlatáról olvashatunk,
de folytatódik az Egymondatok, és
a Göcseji bestiárium sorozat is. A
tavalyi Egymondatokat pedig külön kötetbe szerkesztve is kézbe
vehetik az érdeklõdõk.
Megújult a Pannon Tükör online
változata. Az átalakított honlapról
Nagygéci Kovács József, online fõszerkesztõ szólt. Mint mondta, az a
cél, hogy a mûvészetet közelebb
vigyék az olvasókhoz, ezért napi
használatra szánják az oldalt. Ezt
szolgálja többek között, hogy Zala
megyei kulturális ajánlóval bõvítették a felületet, és a folyóirat
Youtube-csatornája is elérhetõ egy
kattintással.
A rendezvény keretében mutatták be Lackner László legújabb kötetét, az „Elátkozott Seusokincsek” címû krimit. A szerzõnek
az utóbbi évtizedekben számos
publikációja jelent meg szépirodalmi kiadványokban, de önálló novellásköteteket és drámákat is írt.
Mostani könyve a rejtélyes Seusokincsek felfedezésének idõszakába repíti az olvasót. Az alapötletet
a római kori ezüstkincsek megtalálásának története ihlette, ám egy
fikciós sztoriról van szó.
A szerzõ – akivel Arany Horváth Zsuzsa újságíró beszélgetett
a kötetbemutatón – elárulta, hogy
már gyermekkora óta vonzódik a
krimikhez és a feltárásra, megfejtésre váró esetekhez. Több bûncselekmény, rejtélyes gyilkosság
is megihlette már, így nem csoda,
hogy a Seuso-kincsek históriája is
írásra késztette. A kötetet a zalaegerszegi Seuso-kiállításról készült fotók illusztrálják.

A TANÚ, KÕMÛVES KELEMEN,
NOSZTY FIÚ

 Elkészült a Hevesi Sándor Színház 2022/23-as évadának mûsorterve. A következõ idõszakban hat nagyszínpadi elõadást látrõl kiderült, hogy fiatalon maga is hatnak a nézõk, ebbõl három az ifjúsági bérletbe is bekerül.
sokat írt. Azonban leginkább az
dulója alkalmából. Moravetz Leasztalfióknak; akkoriban ugyanis a – pet –
vente–Bozó László Volt egyszer
nõk sokszor titkolták, hogy írnak
A társulat sajtótájékoztatóján egy seregünk címû oratórikus mû(hiszen az azt jelenti, hogy „dologtalanok”, ráérnek ilyesmikre). A dr. Besenczi Árpád igazgató min- vét láthatják a nézõk, Moravetz
nagymama csak akkor mutatta denekelõtt elmondta: õket is meg- Levente rendezésében. Február
meg írásait, mikor Grecsó elsõ érintette az ukrán konfliktus, ezért 10-én egy népszerû rockballada
versei megjelentek; mondván, ha azt határozták el, hogy színházi la- kerül színre: Szörényi–Bródy Kõöröklõdött a tehetség, akkor talán kást ajánlanak fel a menekültek- mûves Kelemen címû átiratát
az õ szövegei sem olyan rosszak.
Az író használt is fel ezekbõl késõbbi mûveiben. Minderrõl azt
gondolja, hogy az ambíciót gondozni kell. A vágyainkat nem szabad elengedni, mert azok akkor a
lélek ellen kezdenek el dolgozni.
Szerencsére ma már rengeteg nõ
van az irodalmi életben, és õ nem
érzi úgy, hogy más bánásmódot
igényelnek. Férfi és nõi szerzõkre
is igaz, hogy van köztük jól és nehezen kezelhetõ.
Arra a kérdésre, hogy vajon
csak negatív érzelmekrõl lehet-e
írni, vagy a boldogságról is, azt felelte: minden, ami történik, az a
Besenczi Árpád a jövõ évad terveirõl tájékoztat.
szívünkben történik, és akkor leírható, elmondható. A „Valami népi” nek, amennyiben lesz a városban Tompagábor Kornél rendezi, a Zanovellái között traumafeldolgozást ilyen jellegû igény. Ezenkívül a Vö- lai Táncegyüttes tagjai pedig szeéppúgy találunk, mint „boldog röskereszttel együttmûködve ado- repelnek majd az elõadásban. A
semmit”. Utóbbi szövegnél az ér- mánygyûjtésbe kezdtek, a bereg- premierek sora jövõ év márciusádekelte, hogy egy negatív szó ho- szászi színházat pedig – az or- ban zárul: Gyárfás–Szabó–Sényi
gyan telik meg pozitív tartalommal. szág több színházához hasonlóan Tanulmány a nõkrõl címû „zenés
– meghívták egy elõadásra, mely- válóokát” Besenczi Árpád rendezi.
nek bevételét nekik ajánlják fel. A A darabban a hatvanas évek slátársulat a Tótékat adja elõ Zala- gerei is felcsendülnek.
egerszegen, és május végén,
Az igazgató hozzátette: a Lázár
vagy június elején kerül sor a ven- Ervin Program keretében egy új
dégszereplésre.
elõadással készülnek a diákok száA KERESZTURY VMK
Az igazgató arról is tájékozta- mára. Mikó Csaba kortárs szerzõ
GÖNCZI GALÉRIÁJÁBAN
tott, hogy a színház az eddigi el- Herkules – A kezdetek címû hõstörképzelésektõl eltérõen még egy ténete kerül színre. Azt is jelezte:
2022. MÁRCIUS 10-ÉN
évig biztos, hogy a jelenlegi épü- 2023-ban lesz a színház negyven17 ÓRAKOR NYÍLIK
letben marad, mert a rekonstruk- esztendõs, a jeles évfordulót szecióra csak az azt követõ idõszak- retnék méltó módon megünnepelni.
ban kerül sor. Így a megszokott
Besenczi örömtelinek tartja,
helyszínre
tervezhették
a
jövõ
hogy
a járványhelyzet csökkenéMunkácsy-díjas festõmûvész
évad mûsorát. Szeptember 30-án sével lassan visszatalálnak a néBacsó Péter–Hamvai Kornél A ta- zõk a színházba. Már meghaladta
nú címû szatírája kerül színre az 5000-et a bérletesek száma (a
címû kiállítás.
Böhm György rendezésében. No- covid idején ez háromezer volt). A
vember 4-étõl Mikszáth klassziku- cél persze az, hogy ismét 12 ezer
A MÛVÉSSZEL
sát, A Noszty fiú esete Tóth Mari- bérletet értékesítsenek, hiszen a
MOZSÁR ESZTER
val címû regény színpadi adaptá- járvány elõtt ez volt a csúcsszám.
cióját játsszák, mégpedig zenés
A sajtótájékoztatón felszólalt
ÚJSÁGÍRÓ BESZÉLGET.
változatban. A darabot Farkas Ig- Vigh László országgyûlési képvinác rendezi. December 9-én lesz selõ és Gecse Péter alpolgármesA TÁRLAT IDEJE ALATT
a bemutatója Tennessee Williams ter. Többek között megköszönték
AZ ALKOTÓRÓL
A vágy villamosa címû színmûvé- a társulatnak a színvonalas mun2020-BAN MEGJELENT
nek, melyet Kiss Csaba rendez.
kát, illetve kiemelték, hogy a jár„ISTEN ÉS VILÁG” CÍMÛ
2023. január 13-án egy õsbe- vány és a nehézségek ellenére a
ALBUMA KAPHATÓ.
mutatóval készül a színház, még- színház egy fontos kulturális tér és
pedig a doni katasztrófa 80. évfor- közösségi hely maradt.

Meghívó

TÓTH CSABA
STÁCIÓK

PADOS MESÉK, KOMOLY UJJGYAKORLAT
ORSZÁGOS TURNÉN A BÁBMÛVÉSZ
 Egyszeri, felnõtteknek szóló elõadáson szólt a vastaps a Griff
Bábszínházban Sarkadi Bence marionettjátékának. A bábmûvész
„Pados mesék” címû országos turnéjának ez volt az utolsó, tizenharmadik állomása, melyet a szakma nagy érdeklõdése kísért.
– B. K. –
A bábjátékos jellemzõen neves
külföldi utcafesztiválokon lép fel, a
világ 40 országában hagyta már
ott névjegyét kizárólag marionettbábjátékkal, mely ritkaságnak számít a bábosok között. Ahogy az a
profizmus sem gyakori e mûfajban, amit Sarkadi Bence megcélzott, s melyet megcsodálhattunk
az elõadáson. A pandémia szülte
kényszerszünet késztette az elõadót új mûsor kidolgozására, mellyel biztosíthatta, hogy ne essen ki
az elmúlt 22 év alatt kialakított játékrutinból, ami nem kis ujjgyakorlatot kíván, ahogy azt bemutatta
az elõadást követõ közönségtalálkozón is. Itt elhangzott, az elõadó
maga készíti a bábokat, és több
hónapos munka az igencsak kifinomult mozgatásuk megtanulása,

begyakorlása. Sarkadi Bence elmondta még, a Szigetfesztiválon
találkozott 1999-ben egy cseh társulattal, akiknek a marionettjátéka
lenyûgözte és elindította ezen a
pályán.
A mostani, nem utcai térre íródott elõadás témája egy hétköznapi pad és ehhez kapcsolódó történetek az élet legkülönbözõbb szeleteibõl válogatva. Az elsõ jelenet
mindjárt lenyûgözte a nézõket,
amikor „báb a bábban” módon, saját magát és marionettfiguráját játszotta el, igencsak miniatûr mozdulatokat is a színpadra varázsolva. Megható epizód volt az, melyet
a 102 évesen elhunyt nagymamája kedves gyerekkori története ihletett, és elgondolkodtató a zárás,
mely a mostani maszkos korszakról mesélt némán, csak a mozdulatok nyelvén, csak látszólag kesz-

Sarkadi Bence

tyûs kézzel. Volt humoros jelenet
és két báb egyszerre mozgatását
igénylõ, kétkezi romantikus sztori
is. De legfõképpen a nagyrészt
szakmai közönség ámulata és
csodálata.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE” ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével Zalaegerszegen a családi házban élõk részére, házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja városrészektõl függõen
2022. március 16. és 2022. április 14. között lesz.
Változások a zalaegerszegi lomtalanítás
lebonyolításában, rendszerében!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2022-es esztendõben is városrészenként egy nap
lesz felajánlva a családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybevételére!
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.
A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:
• bútorok, nem elektromos berendezési tárgyak, (pl.: ágy, ülõgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas,
szõnyeg, edények stb.),
• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék.
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.),
• fás szárú és lágy szárú 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, szigetelõanyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, tapéta, ereszcsatorna stb.),
• veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflakonok, akkumulátor, elemek, 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: 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 munkanap 12.00 óráig lehet leadni.
IDÕPONTOK (MÁRCIUSBAN):
2022. március 16.
2022. március 17.

2022. március 18.

2022. március 21.

2022. március 22.

2022. március 23.
2022. március 24.

PÓZVA (Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Pózva, Vasút u.)
NEKERESD (Egervári, Nekeresdi, Virágzó mezõ)
BECSALI (Becsali, Budai völgy, Cserhegyi, Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Királyhorhos, Meredek, Mosoly)
BAZITA (Bazitai, Csáfordi forduló, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk u., Nimród,
Temetõ, Toposházi)
LANDORHEGY (Alkotmány, Búzavirág, Gasparich út (Hegyközség és Platán sor közti
szakasz, Hegyközség, Hegyoldal, Kispálhegyi, Nyár, Õsz)
SZÍVHEGY (Belsõszeg, Hóvirág, Kökény, Meggyfa, Szívhegyi, Szüret, Zalagyöngye)
SÁGOD (Csapási, Csillagfény, Diófa, Fakopáncs, Fácános, Flamingó, Fûzfa, Hajnóczy, Martinovics, Orgona, Paperdõ, Patak, Pitypang, Rigó, Ságodi és 30-tól és 39-tõl,
Szellõháti, Szilvás, Telekalja, Termál, Tó, Tuboly László, Új u., Vasvári Pál, Viola)
NESZELE (Bükkfa, Csillagvölgy, Esthajnal, Gébárti 82-tõl és 65-tõl kezdõdõen,
Ilosvai, Irinyi J., Jedlik Á., Jégmadár, Király, Neszelei)
KASZAHÁZA (Levendula, Kaszaházi, Panoráma tér, Papharaszt, Rózsavölgyi,
Ságodi u. 18-ig és 37-ig bezárólag, Vásártér, Zala)
GÓLYADOMB (Füzike, Gólyadombi, Kakukkfû, Tücsök, Verõfény)
ANDRÁSHIDA (Andráshida, Apátfa, Áfonya, Berek, Cserfa, Csillagh László tér, Dukai
Takács Judit, Estike, Égerfa, Gazdaság, Gábor Áron, Gát, Gébárti 64-ig és 51-ig
bezárólag, Iskola, Jegenyés, Körmendi, Kövecses, Kutasi, Liget, Lovász, Novák Mihály, Nyíres, Öveges József, Rét, Szent István, Szentmártoni, Tölgyfa, Vadvirág)
HATHÁZ (Hatházi, Reptéri)
BELVÁROS (Ady u, Arany János, Batsányi, Batthány u., Békeligeti, Berzsenyi, Bethlen
G., Bíró Márton (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.
felsõ 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 szakasz, 22ig és 29-ig), Kis, Kossuth, Kosztolányi, Kölcsey, Könyök, Lõrinc barát, Mártírok, Mérleg
tér, Mikes Kelemen, Munkácsy, Nefelejcs, Október 6. tér, Ola u., Pázmány Péter, Petõfi
u, Pintér Máté, Püspöki Grácián, Rákóczi u., Síp, Szeglet, Szilágyi Erzsébet, Táncsics,
Toldi, Tompa, Vágóhíd, Virág Benedek, Vizslaparki, Vörösmarty)
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, Honvéd, Juhász Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 24-tõl és 31-tõl (vasútvonaltól
délre esõ része), Margaréta, Páterdombi, Radnóti, Szegfû, Tulipán, Wlassics Gyula)
VORHOTA (Gyík, Katica, Szõlõhegyi, Teskándi, Vorhotai, Völgyi)
ERZSÉBETHEGY (Erzsébethegyi, Kápolnaszeri, Szirom, Újhegyi, Virágszer)
OLA (Béke, Ebergényi 46-ig és 51-ig, Falumúzeum, Gyár, Hársfa, Helikon, Hock J.,
Karácsony S., Malom, Móra F., Muskátli, Mura, Perlaki, Rózsa, Szendrei J., Tavasz)
VAKAROSHEGY (Cédrus, Erdõalja, Forrás, Lejtõs, Sövény, Szeretet, Olajfa, Vakaros-hegyi)
GÁLAFEJ (Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár, Jázmin, Ligetszépe,
Nárcisz, Százszorszép)
ÖREGHEGY (Krókusz, Öreghegyi, Pityke, Rózsadombi)
JÁNKAHEGY (Galagonya köz, Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Keresztes, Kikelet, Kõris,
Leander, Liliom, Mákvirág, Napkelet, Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Tõzike, Volán)

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Illetékes Szakbizottsága Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján a
mai nappal pályázatot ír ki TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a
felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony
megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban
feltüntetett idõpontig, de legkésõbb 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 idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal
közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (abszolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.
A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ,
legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert
felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga
mûszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint
legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot megszerezte.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
A felsõoktatási ösztöndíj havi összege: 5.000 Ft.
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 „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2022. március
16. és március 31. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlése illetékes szakbizottságához a mellékelt formanyomtatványon az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb 2022. március 31-én postára kell
adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelet mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak
az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra,
hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8.00–12.00
és 13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8.00–12.00 óra közötti idõszakban.
A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõ Zalaegerszeg megyei jogú
város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Kultura, köznevelés, sport- Felsõoktatás_ugyek,
valamint: http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas.
További információ: Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-190 • 92/502-192
E-mail: nyakastunde@ph.zalaegerszeg.hu

„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” KITÜNTETÕ CÍM,
„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍM ADOMÁNYOZÁSA
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról
és adományozásáról szóló 41/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete több elismerési formáról rendelkezik. Két kitüntetõ cím a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepi közgyûlésen kerül átadásra:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára”
legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek számára,
akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet területén
maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását,
illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet
fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti
szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet
részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a sport
és a közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi életének fejlõdéséhez.
E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá legalább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás
évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A címek adományozására vonatkozó, indokolással ellátott javaslatot 2022. március 10. napjáig
beérkezõleg kell eljuttatni Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. • e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).
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VÉNUSZ-SZOBOR ÉS RÓMAI ÉRMÉK
ÚJABB LELETEK AZ ÓKORI SALLA VÁROSÁBÓL

 Egy római kori Vénusz-szobrocska töredékével, rengeteg 2–4.
század közötti pénzérmével és más korabeli használati tárggyal
gyarapszik a Göcseji Múzeum gyûjteménye. Az intézmény régészeti osztályának munkatársai az ókori Salla, vagyis Zalalövõ területén végeznek próbafeltárásokat a Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti Régészeti Intézetének megbízásából.
– pP –
Az elmúlt hetekben számos
olyan lelet került elõ, ami kiegészíti, bõvíti az ókori várossal kapcsolatos eddigi ismereteinket. Annál is
inkább, mert most a Zala folyótól
délre esõ területen zajlanak a régészeti munkák, és Salla ezen része eddig kevéssé volt ismert a
kutatók elõtt – fogalmazott Eke István ásatásvezetõ régész a Göcseji Múzeum által szervezett sajtóbejáráson. Mint mondta: ásatások
eddig fõleg Zalalövõ központjában, vagyis a Zalától északra lévõ

Az emberek azt hitték, hogy alagutat rejt a föld mélye, a római korral foglalkozó szakemberek viszont inkább a Borostyánkõ útra
gyanakodtak. A nyomvonal a légi
fotókon és a Google-térképen is jól
látszik. Az út maradványait a napokban sikerült feltárnunk a területen, helyenként az eredeti burkolattal együtt – fogalmazott.
A munkálatokat magnetométeres és talajradaros vizsgálat is
megelõzte, de a múzeumbarát
fémkeresõsök is átkutatták a területet, s már akkor sok római kori
érme és fémtárgy került elõ. A mû-

Eke István és dr. Redõ Ferenc

területeken voltak, most viszont –
több beruházásnak köszönhetõen
– a déli, Zalán túli városrészben is
módjuk van próbafeltárásokat végezni, mintegy 700 négyzetméteren.
– Az sejthetõ volt, hogy ebben
a városrészben is vannak római
kori emlékek. Ha a lakosság körében terjedõ legendából indulunk
ki, akkor tudjuk, hogy a helyiek
szerint ezen a részen mindig furcsán termett a kukorica, sõt egy
sávban rendszeresen ki is égett.

szerrel a földmozgatások idején is
dolgoztak, így összességében 300
pénzérme került a felszínre a 2.
század eleje és a 4. század vége
közötti idõszakból. Az érmék restaurálását követõen pontosabban
meg lehet majd határozni a terület
római kori idõszakát. Az ásatás
során a római kor több periódusából találtak épületmaradványokat
(egy részük lakóház, a többi pedig
a helyi iparhoz kapcsolódó épület
lehetett), valamint használati tárgyakat (aranykapcsot, fibulát, ha-

rangot, terra sigillata-t), sõt egy
bronzból készült Vénusz-szobrocska töredéke is elõkerült. Sok
házmaradványon égésnyomok figyelhetõk meg, ami vagy háborúra, vagy pedig más okból származó tûzestere utal. A régész szerint
a feltárás jól bizonyítja, hogy a Zalán túli részre is kiterjedt az egykori Salla, ha nem is olyan intenzíven, mint a mai város központi részén.
Eke István hozzátette: konzulensnek dr. Redõ Ferenc nyugalmazott régészt, a Régészeti Intézet volt igazgatóhelyettesét kérték
fel, aki húsz évig kutatta Zalalövõ
ókori múltját. Salla legjelesebb ismerõjeként õ tudja leginkább kontextusba helyezni az elmúlt idõszak eredményeit a mostani feltárással. Ezenkívül az érméket is õ
vizsgálja majd meg a restaurálást
követõen.
Mint azt Redõ Ferenc a sajtótájékoztatón felidézte: 1971 óta folynak Zalalövõ területén kisebb-nagyobb feltárások. Elõször Müller
Róbert régész talált egy római kori temetõrészletet a város Zala folyótól délre esõ részén. Késõbb az
északi részrõl is kerültek elõ sírok,
ami azt jelenti, hogy a korabeli városnak a kettõ között kellett elterülnie. 1973-ban ennek alapján kezdték el felderíteni Sallát. Az elõzmények miatt nem olyan váratlan,
hogy a most kutatott területrõl leletek kerülnek elõ. Már az 1999-es
gázhálózat-fejlesztéshez kapcsolódó régészeti munkák is hoztak itt
pozitív eredményt. Hozzátette: a
jelenlegi ásatásnak azért van nagy
jelentõsége, mert ilyen intenzíven
és nagy kiterjedésben még nem
sikerült Zalalövõ déli részén kutatásokat végezni. Az elõkerült épületek és tárgyi emlékek pedig
rendkívüli módon kiegészítik az
eddigi ismereteinket Salláról.
A leletek a Göcseji Múzeumba
kerülnek restaurálásra, a szakemberek pedig remélik, hogy késõbb
a nagyközönségnek is bemutathatják õket.

FELHÍVÁS 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 (mechatronikai, gépész- és
tesztmérnök) 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 ZEK, PTE ETK ZKK) az elsõ
diploma megszerzése érdekében BSc/BA
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

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 2022. 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.
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/osztonA felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az dijak

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. MÁRCIUS 8.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:
a sárga és kék zsákok/edények
ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!
KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! z Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4%
C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100%

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

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:
2022. március 25. péntek, március 30. szerda, március 31. csütörtök.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek www.zkn.hu
ÜVEG: 2022. 05. 06.
ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2021. december 1-tõl 2022. március 31-ig
páratlan heteken, kétheti rendszerességgel történik.
Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

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!
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BEDI BENCE MÁR DIPLOMÁS REMEK SZEREPLÉS SZOMBATHELYEN
HÁTRADÕLNI MÉG NEM LEHET

 Jól teljesít eddig a bajnokságban a ZTE FC NB I-es csapata. A zalaiak masszív középcsapatnak számítanak a „harmadik harmad” elõtt. Persze
még sok minden történhet az
utolsó 11 fordulóban. Az eddigi
szereplésrõl, a folytatásról Bedi
Bencét, a kék-fehérek saját nevelésû játékosát faggattuk.
– Az eddigi szereplésünkkel
elégedett vagyok, két kör után ott
vagyunk az 5. helyen, viszont nem
szabad elfelejtenünk, hogy a középmezõny elég szoros. Két-három rosszul sikerült találkozó, és
már ott lehetünk a kiesés ellen
harcolók között. Nem lehet hátra
dõlni. Továbbra is a jelenlegi jó formánkat kell hozni, akkor az utolsó
körben sem lehet probléma.
– A záró harmadban megtartható a jelenlegi pozíció, vagy itt
bármi megtörténhet?
– A legfontosabb, minél több
pontot szerezni. Az elsõ körben
14, a másodikban 16 pontot gyûjtöttünk, ha tartani tudjuk ezt a
szintet, nem lehet gond, megtarthatjuk a jelenlegi helyezésünket.
Nagyon bizakodom, hogy a bajnokság végén ott lehetünk az elsõ
hatban.

 A ZTE SK súlyemelõi Szombathelyen, területi minõsítõ
versenyen indultak, ami egyben Vas megyei bajnokság is
volt. A megmérettetésen három egyesület 40 sportolója
vett részt.

– Hátrafelé már
Amikor felépült a légiósunk, ismét
nem kell tekinteni,
visszakerültem a balhátvéd posztannyi pontot szera. Jobban szeretek középpályást
rez már a ZTE, hogy
játszani, ha Waltner Rómeglegyen a bentbert vezetõedzõ vimaradás.
szont hátvédként
A ZTE versenyzõi közül Rácz
–
Naszámít rám, ott
Gergõ a legjobb utánpótláskorúgyon közel
igyekszem a
nak (serdülõ, ifjúsági, junior),
vannak
legjobb teljeDanicser Anita a legjobb mastersegymássítményt
versenyzõnek felajánlott kupát
hoz
a
nyújtani.
vehette át.
csapatok
– Ismert, hogy a foci
A ZTE versenyzõinek ereda 4. helymellett a nagybetûs
ményei. Férfiak. Ifjúsági. 81 kg:
tõl lefelé.
életre is készül. Az
1. Varga Martin Csongor 210 kg
M e g egerszegi pénz(90+120). Junior. 67 kg: 1. Rácz
nyugtató
ügyi és számviteGergõ 197 kg (84+113). Junior.
az
elõli
fõiskolára
81 kg: 1. Simon Viktor 130 kg
nyünk a kiesõkkel szemjárt?
(60+70). Felnõtt, 61 kg: 2. Antal
ben, de azért nem árt, né– A múlt idõ már
Ottó 95 kg (35+60). Felnõtt. Nõk.
ha hátrafelé nézni, mi zajlik
helyes. Megvolt
+87 kg: 2. Danicser Anita 104 kg
mögöttünk. Szeretnénk minél
a diplomavédé(46+58).
elõbb megszerezni azt a pontmenysem, az államnyiséget, ami matematikailag is
vizsgám. Kébiztosítja bentmaradásunkat. A
szenállok, ha
megnyugvás, hogy jövõre is NB Iegykor abbaesek vagyunk, további lökést adna
hagyom a foa csapatnak.
cit, az élet-  Zalaegerszegen rendezték meg Zala–Vas megye egyéni teke– Ebben a bajnokságben
is bajnokságát.
ban is több poszton szeremegállA versenyt Pintér Károly, a ZTK FMVas versenyzõje remek teljesítpel. Leginkább balhátvédjam a
ként, jóval kevesebbszer a
he- ménnyel (674 fa) nyerte. A verseny kvalifikált a nyugat-magyarországi  Gyõrszentivánban rendezték
középpályán is feltûnt?
lyem, de még hosszú területi bajnokságra. Pintér mellett a 4. helyen záró Nemes Attila (615 meg a Diák II (2011–2012) kor– Halilovics betegsége
ideig szeretnék aktív játé- fa) és a hetedik helyet megszerzõ Járfás Szilárd (606 fa), mindkettõ a csoport országos bajnokságát.
ZTK FMVas tekézõje, jutottak tovább.
miatt játszottam a középpályán. kosként focizni.

PINTÉR KIVÁLÓAN TELJESÍTETT

SZANATI

ARANYÉRMES

TERVEK A SÚLYEMELÕKNÉL FURULYÁS LILI EZÜSTÉRMES
IDÉN IS JÓ EREDMÉNYEKRE TÖREKEDNEK A ZTE SK-NÁL

 Az újonnan átadott nyíregyházi atlétikai centrumban rendezték
meg a felnõtt országos fedett pályás atlétikai bajnokságot.

A minden igényt ki Az elmúlt évben fennállásának egyik legjobb esztendejét zárta a
– A költségvetésük mibõl áll elégítõ sportlétesítZTE Súlyemelõ Klub. Hosszú idõ után korosztályos világversemény méltó helyszíne
össze?
nyen szerepelt sportolójuk, Varga Martin Csongor. Az Európa-baj– Az önkormányzat támogatja volt a legszínvonalanokságon helytállt a zalai versenyzõ. A hazai rendezésû országos klubunkat. Úgy hírlik, hogy tovább- sabb magyar fedett
bajnokságokon is szépen gyûjtötték az érmeket a klub sportolói.
ra is csökkentett támogatást ka- pályás versenynek. A
punk. Kisebb szponzorok segítik a Zalaszám-ZAC atlétái
– Jó szívvel tekintünk vissza az Molnár Martina szerepelt világver- munkánkat, akik szimpatizálnak a közül Furulyás Lili reelmúlt évre – kezdte mondandóját senyen, ami nem mostanában súlyemeléssel. Minden forintot mek, 24,23 másodperPapp Péter, a ZTE SK edzõje. – volt.
meg kell néznünk, hogy mire költ- ces egyéni csúccsal
Az idei évben is szeretnénk jól
állhatott fel a dobogó
– Az idei évre mit terveznek? jük el.
szerepelni. Hasonlóan jó eredmé- Szerény költségvetésbõl dolnyeket elérni, ami nem lesz egy- goznak, mely versenyekre szeszerû feladat. Az elmúlt esztendõ- retnének eljutni?
ben minden összejött számunkra.
– Ha valamelyik versenyzõnk
Budapesten rendezték meg a cselgáncsozók Magyar Kupáját. A
Kicsit a szerencse is mellénk állt, kiharcolja a nemzetközi szerepkupaversenyen 42 klub 124 sportolója indult. Az indulók sorában ott
de sok munkával tettünk is érte. lést, a költségeket az országos
voltak a Zalaegerszegi Judo SE versenyzõ, akik közül Ódor Patrik
Kétségtelen tény, az országos szövetség állja. Saját erönkbõl a
érte el a legjobb helyezést, az ötödik helyen zárt.
bajnokságon több ellenlábas is ki- hazai országos bajnokságra minesett, ez azonban semmit nem denképpen szeretnénk eljutni. Az
von le a mi versenyzõink teljesít- ob-ken az elmúlt évekhez hasonló
ményébõl, sikerébõl. A dobogón sikereket elérni, bár a tavalyi évet
õk sikeresen hajtották végre gya- nehéz lesz túlszárnyalni.
korlataikat.
– Kiktõl várnak idén jó telje– Hosszú idõ után szerepelt sítményt?
világversenyen ZTE-súlyemelõ.
– Varga Martin Csongor szereIgaz, nem hozta ki magából a pel az elsõ helyen. Tavalyi évben a
maximumot, de…
Rácz testvérek közül Gergely
– Egy világversenyre kijutni is megnyerte a juniorok között Zala
szép eredmény, teljesíteni kell megye legjobb sportolója címet.
hozzá egy bizonyos szintet. Varga Tõle is érmet várunk az idei szeMartin Csongor tehetségét elnéz- zonban. Vannak még a klubban teve lesz még alkalma megmutatni, hetséges fiataljaink, õk még a fejhogy több van benne. Biztos va- lõdés szakaszában vannak.
gyok abban, ha a következõ világ– Papp Péter a sportolók felversenyre kikerül, már többre lesz készítése mellett örökifjúként
képes. Elsõ igazi nemzetközi meg- még továbbra is versenyez. Mamérettetése a rutinszerzés szem- rad a kettõsség?
pontjából mindenképpen jó volt.
– Ameddig bírom, igen. KészüCsongor elõtt klubunkból utoljára lök a masters ob-re is.

HELYEZÉS

SOKAN JUTOTTAK TOVÁBB
Gyõrben indult el a birkózók idei versenyidénye. A Rába-parti városban a Diák II. (2011–2012), Diák I. (2009–2010) korosztály Nyugat-Magyarország versenyét szabadfogásban rendezték meg.
Az indulók sorában ott voltak a
Zalaegerszegi Birkózó SE sportolói, akik szép számban jutottak be
az országos döntõbe. A 2013–
2014-es korosztály részére gyermek birkózógálát rendeztek. A 35
kilósok mezõnyében Pataki Botond aranyérmet szerzett.
Eredmények (egerszegi továbbjutók). Diák I. 32 kg: 2.

Szanati Máté. 38 kg: 3–4. Ugranyecz Flórián, Kerti Bulcsú, 5. Koltai László. 50 kg: 3. Varga Nimród.
Diák II. 32 kg: 1. Szanati Máté,
2. Varga Borka. 35 kg: 2. Timár
Bence. 38 kg: 1. Ugranyecz Flórián.
Felkészítõ edzõk: Gerencsér
Zoltán, Gerencsér Roland, Tornyos Dorina.

A MAGYAR KUPÁN

második fokára. Lili a
200 m sikeréért pihent
az elsõ nap, kihagyta a
60 m-es síkfutást, aminek meg is lett az eredménye és egy fényes
ezüstéremmel térhetett
haza. Edzõ: Raffai Péter.
További jobb zalai
eredmények. 60 m: 8.
Nagy Pálma 7,85 mp. Edzõ:
Kámán Ferenc. 200 m 7. Nagy
Pálma 25,80 mp. 800 m: 6. Muszil
Ágnes 2:10,40 perc. Edzõ: Góczán István. 4x400 m: 5. Zalaszám-ZAC (Nagy Pálma–Furulyás
Lili–Gyenese Zsófia–Muszil Ágnes) 4:03,14 perc.

A Zalaegerszegi Birkózó SE
sportolói közül Szanati Máté a 32
kg-os súlycsoportban magyar bajnok lett. Máté súlycsoportjában
19-en mérlegeltek. Négy mérkõzést vívott meg az aranyéremért.
Az elsõ három mérkõzését technikai tussal nyerte (10 pont különbség). A döntõben fél perc alatt tussal nyert.
Edzõk: Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.
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