
Lapunk megjelenésével
egyidõben rendezik meg két év
kihagyás után a Városi Farsan-
got. A koronavírus-járvány
miatt kétszer is elmaradt a ha-
gyományos télbúcsúztató/ta-
vaszköszöntõ jelmezes felvonu-
lás, és a hozzá kapcsolódó jó-
tékonysági fánkvásár.

– pet –

A program részleteirõl a város-
házán tartott sajtótájékoztatót
Balaicz Zoltán polgármester és
Ruisz Cecília, a szervezõ Nagy-
családosok Zalaegerszegi Egye-
sületének elnöke. A polgármester
felidézte: 2020-ban, még éppen a
járványügyi korlátozások elõtt si-
került megrendezni a farsangi fel-
vonulást, akkor közel 600-an vet-
tek részt a rendezvényen. Most
február 21-én, vagyis húshagyó-
kedden várják a karneválozókat az
Art mozi elé, aki szeretne jelmezt
ölteni és felvonulni, nyugodtan
megteheti. Aznap természetesen
sor kerül a jótékonysági fánkvá-
sárra is, melynek bevételét a
nagycsaládos egyesületnek ajánl-
ják fel.

Ruisz Cecília elmondta: örül,
hogy két év kihagyás után ismét
megrendezhetik a farsangot, im-
már 23. alkalommal. Ha nem lett
volna Covid, akkor most a negyed-
százados évfordulót ünnepelhet-
nék, de erre két évet még várni
kell. A jelmezes felvonulásra több
mint 700 fõ jelentkezett. A jelmez-
versenyt három kategóriában hir-
dették meg (egyéni, óvodás, vala-
mint iskolás/felnõtt). A fánkvásá-

ron – melynek az Art mozi oldalsó
kijáratának folyosója ad helyet –
hat csapat vesz részt. A sütést vál-
laló csoportok támogatásként lisz-
tet kapnak az egyesülettõl. A fi-

nomságok árát nem szabják meg,
mindenki akkora összeget fizet a
fánkokért, amennyit tud. A bevételt
a nagycsaládosok kirándulásra
fordítják.
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Többek között egyeztetett a lo-
gisztikai és vasúti infrastrukturális
fejlesztések állami támogatásá-
ról, a konténerterminál kialakítá-
sáról. Remélhetõleg az építkezés
tavasszal elkezdõdhet. Szó volt
az egykori tiszti klub felújításáról,
valamint az északi és déli ipari
park további bõvítésének kor-
mányzati segítségérõl.

Mint a polgármester Face-
book-bejegyzésében írja, a nem-
zetközi gazdasági válsághelyzet
miatt egyelõre halasztó kormány-
döntés született, az M76-os
gyorsforgalmi út továbbépítésé-

nek elõmozdítását maximálisan
támogatja a miniszter.

Nagy Bálint közlekedési ál-
lamtitkárral is egyeztetett Balaicz
Zoltán. Mint fogalmazott, szó volt
az állami tulajdonban lévõ Szent-
erzsébethegyi út felújításának
február végi befejezésérõl, a 11
új elektromos autóbusz májusi
érkezésérõl, valamint a zalaeger-
szegi logisztikai és vasúti infra-
strukturális fejlesztésekrõl. Az ál-
lamtitkár zalai országgyûlési kép-
viselõ, aki szerint is fontos az
M76-os gyorsforgalmi út tovább-
építése.

FEJLESZTÉSEKRÕL
TÁRGYALÁSOK BUDAPESTEN

Balaicz Zoltán polgármester az elmúlt héten Budapesten tár-
gyalt Lázár János építési és közlekedési miniszterrel.

Így a Petõfi Sándor Általános
Iskola „Kincskeresõ” Alapítvány,
az Együtt Gyermekeinkért Zalá-
ban Közhasznú Alapítvány, a Zalai
Szívgyógyászatért Alapítvány, a
Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapít-
vány, a „Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív” Alapítvány, a

Gyermekjólét Zalaegerszegi Böl-
csõdei Alapítvány és a B-DAY
Gyermeksegélyezõ Alapítvány.

Valamennyi szervezet 100 ezer
forint támogatást kapott különbözõ
programok, rendezvények szerve-
zésére, valamint eszközfejlesztés-
re, mûködési kiadásokra.

ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA
RENDEZVÉNYEKRE ÉS EGYÉB KIADÁSOKRA

A városi közgyûlés legutóbbi ülésén több alapítvány részére
biztosított önkormányzati támogatást. 

ELKEZDÕDÖTT A KOSZTOLÁNYI ÚTON A MUNKA
ELKÖLTÖZÖTT AZ „ÖNKI” ELÕTTI BUSZMEGÁLLÓ

A közelmúltban megkezdõdtek a Kosztolányi utca kétirányusítását megelõzõ munkálatok.
Jelenleg a régi közmûvek cseréje zajlik, új csapadékvíz-csatorna készül, tavasztól pedig a
szennyvízkiváltást végzik el a szakemberek.

A munkálatok a miatt a Három Kívánság Étterem elõtti buszmegállót körülbelül két hónapra
áthelyezik a Zala Vármegyei Kormányhivatal épülete elé. Az érintett felújítási szakaszokon a köz-
lekedés egy sávban történik.

Az utca teljes pályaszerkezetének felújítására és aszfaltozására várhatóan a nyár végén ke-
rül sor.

A TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 azonosító számú „Gyalogos- és kerékpárosbarát belváros
közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejleszté-
sével és a Kosztolányi Dezsõ út kétirányúsításával” címû projekt február 8-án indult. A kellemet-
lenségek miatt az autósok és gyalogosok türelmét kérik.

KÉT ÉV KIHAGYÁS UTÁN ÚJRA FARSANG
FÁNKVÁSÁR, FELVONULÁS, JELMEZVERSENY

Horváth Gábor, Ruisz Cecília, Balaicz Zoltán és Salamon-Farkas Szabina



– bánfi kati –

Miközben a „fiatalok terepén”
úgy tûnik van keresnivalója, nem
vesztette el az egyensúlyt a fizikai
világ és a virtuális között. Apuka,
nagypapa, tanít, osztályfönök, me-
sekönyvet és tanulási technikákkal
kapcsolatos könyvet is jegyzett

már és rengetegfraktál grafikát ké-
szít, amiben nincs túl nagy konku-
renciája jelenleg az országban. 

– A fraktálokkal (önhasonló
geometriai alakzatok) akkor talál-
koztam, amikor 1991–92-ben in-
formatikát tanultam. De csak 10
éve kezdtem ezzel foglalkozni.
Elõször a véletlennek nagyobb
szerepe volt az alkotásokban, az-

tán megtanultam használni a függ-
vényeket és a programokat. Az
alap mindig saját alkotás. Kedvenc
témáim az erdõ, az életfa. De sze-
retem a groteszk témákat is, vevõ
vagyok rá. Nem véletlenül az egyik
kedvenc festõm Dali. Az alkotási
vágyamat ki tudom élni ezen az
úton. Hírnévre is vágyik mindenki.

A képeimbõl 11 nemzetközi árve-
résre került a múlt évben, illetve
felkértek egy amerikai kisfilm alko-
tói fraktál animációs betét készíté-
sére. Nagyon büszke vagyok arra,
hogy a film stáblistájában art
directorként jegyeznek. A film ja-
nuárban készült el, az idén több
rövidfilmfesztiválon is bemutatko-
zik, várom a visszajelzéseket. 

– Honnan számít mûvészet-
nek ez a fajta kreatív alkotás?

– Nem az én dolgom eldönteni.
Igazi szakértõ zsûrije sincs még
ennek nagyon, bár Amerikában
már vannak nagy nevek ezen a te-
rületen – mondja Zsolt.

– A diákok biztos tudják ezt a
fajta érdeklõdésed. Hogy állnak
hozzá?

– Kérdezgetnek, segítséget kér-
nek. Van az iskolában egy divatter-
vezõ szak, itt az egyik, országos
versenyre bejutott diákunk fraktál
mintákat használt fel a ruha tervén.
Változóban van a világ, a digitális
technika a fiatalok terepe. Én azért
informatikusként megtalálom itt a
helyem, de az is besegít, hogy min-
dig is sci-fi rajongó voltam. Nem a
történet, hanem a képi világ miatt. 

– Testvéred fotós. Családi
örökség a vizuális érdeklõdés?

– Anyám jól rajzolt, kereszt-
apám festett. A gyermekkoromban
sok kép vett körül a lakásban. 

– További tervek?
– A fraktálgrafikák révén sok új

ismerõsöm lett, nemzetközi vi-
szonylatokban gondolkodom. Jött
egy felkérés, hogy hozzunk létre
metaverzumot (mûködõ gazda-
sággal, közösségi és kulturális
élettel rendelkezõ virtuális tér,
mely összeköti a fizikai és digitális
világot fredmoemetaverse.com).
Ennek a képi világát teremteném
én meg. Többek között szeretnénk
oktatással foglalkozni ezen kere-
tek között. A projekt jelenleg a
CoinTelegraph startup programjá-
ban vár kedvezõ elbírálásra, ami
igazán nagy szó lenne. Egyébként
a 2023-as évet a metaverzumok
évének harangozták be. Majd
meglátjuk. Az ember felelõssége,
hogy túlságosan ne szippantsa be
ez a világ. Ahogy mesterséges in-
telligencia felhasználása sem.
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Az ügy részleteirõl a Zalaeger-
szegi Rendõrkapitányságon tar-
tott sajtótájékoztatón Balogh Ben-
ce rendõr õrnagy, a bûnügyi osz-
tály vezetõje valamint Kapuvári
Máté rendõr õrnagy, a vizsgálati
osztály vezetõje számolt be. 

Elhangzott, hogy a városi rend-
õrkapitányságra 2022. június 22-én
érkezett egy névtelen bejelentés,
miszerint egy férfi kábítószer-ke-
reskedelemmel foglalkozik. Miu-
tán megállapították, hogy valós
tényeken alapul a bejelentés, a
rendõrkapitányság nyomozói ösz-
szehangolt, mindenre kiterjedõ
munkába kezdtek. Ennek ered-
ményeként sikerült azonosítani
négy férfit, akik a nyomozás jelen-

legi adatai szerint az elmúlt egy
évben rendszeresen vásároltak
kábítószert, amit az ismeretségi

körükben továbbértékesítettek. A
gyanúsítottakra 2023. február 10-én
a Zala Vármegyei Rendõr-fõkapi-
tányság bevonásával csaptak le
különbözõ helyszíneken, Zala-
egerszegen és vonzáskörzeté-
ben, valamint Visegrádon. Ekkor
összesen 14 fõt állítottak elõ. A
házkutatások során nagyobb

mennyiségû marihuánát, amfe-
tamint, növényi törmeléket, színes
tablettákat, fehér port és pasztát,
továbbá kereskedelemre utaló
eszközöket, digitális mérleget,
mobiltelefonokat és pénzt foglal-
tak le.

A zalai rendõrök február 10-ét
követõen is folytatták a nyomo-
zást. Február 13-án újabb 10 fõt
állítottak elõ különbözõ helyszíne-
ken, február 14-én pedig még két
személyt Gyõrben és Budapes-
ten. Közte azt a 33 éves férfit, aki-
tõl a négy díler vásárolhatott, és
akit a Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság munkatársainak segítsé-
gével aznap hajnalban fogtak el a
fõvárosban. Lakásában jelentõs
mennyiségû kábítószergyanús
anyagot, valamint kábítószer elõ-
állításához szükséges vegyi anya-
gokat találtak.

Az összehangolt akció alatt ösz-
szesen 26 fõt állítottak elõ, közü-
lük nyolcat gyanúsítottként hall-
gattak ki. Négy férfit kábítószer-
kereskedelem bûntett megalapo-
zott gyanúja miatt elõzetes letar-
tóztatásba helyeztek. A Budapes-
ten elfogott férfi õrizetbe vételét
február 14-én (a sajtótájékoztató
napján – szerk.) kezdemé-
nyezték.

Balogh Bence, Sznopek Veronika szóvivõ és Kapuvári Máté
a lefoglalt kellékekkel.

KÁBÍTÓSZERDÍLEREKET BUKTATTAK LE
ÖSSZESEN 26 FÕT FOGTAK EL A ZALAI RENDÕRÖK

Kábítószer-kereskedõ hálózatot lepleztek le a zalaegerszegi
rendõrök. Összesen 26 fõt állítottak elõ, közülük négynek elõze-
tes letartóztatását rendelte el a bíróság. A házkutatások során
többek között marihuánát és amfetamint foglaltak le, mintegy 15
kilogrammnyit, melynek piaci értéke 20 millió forintra tehetõ.

– AL –

Zalaegerszeg képviselõ-testü-
lete a zöld átállás jegyében 18
pontból álló klímastratégiát foga-
dott el 2020-ban, amely kiterjed
többek között az egészséges ivó-

víz biztosítására, a biztonságos
szennyvízkezelésre, a környezet-
barát hulladékkezelésre, valamint
az elektromos jármûvek beszerzé-
sére, idézte fel Balaicz Zoltán pol-
gármester. Mint mondta, a straté-
giának szintén fontos eleme a faül-
tetés, amellyel már túlteljesítették
az ötezres tervet. A Báthory utcá-
ban elültetett 30 díszalmafával je-
lenleg 9230 facsemeténél tarta-
nak. Ezzel megközelítették az
újabb vállalást, miszerint 10 ezer
új fa díszítse a város köztereit, ut-
cáit 2024-re.

A Páterdombon több helyszí-
nen ültettek fát, a Kinizsi, a
Wlassics, a Baross utcákban, va-

lamint parkolók, társasházak és
játszóterek környezetében, mond-
ta Gecse Péter alpolgármester, a
térség önkormányzati képviselõje.
A Báthory utcában 2020-ban kezd-
ték meg az elöregedett nyugati os-
torfák cseréjét. Költséges volt gon-

dozásuk, és mivel túl magasra nõt-
tek, veszélyeztették a villanyveze-
tékeket. Választásuk az alacso-
nyabb növésû díszalmára esett,
amelybõl összesen 90 darabot ül-
tettek el. 

Tavaly a Radnóti-óvoda udvarát
újították meg, az elszáradt tujákat
babérfákkal váltották fel. A klíma-
stratégia keretében illetve a vállal-
kozói felajánlások segítségével
idén is folytatják a faültetést, de
nemcsak a Páterdombon. Zala-
besenyõben a Hegyi utcai játszóté-
ren, Botfán az Erdõdy–Hüvös kas-
tély parkjában, valamint a Rózsás
utcai buszfordulónál telepítenek új
fákat, jelezte az alpolgármester. 

DÍSZALMÁK A BÁTHORY UTCÁBAN
A páterdombi városrészben lévõ Báthory utcában 30 díszalmát

ültettek el az elmúlt évben, amellyel befejezõdött a már túl sok
problémát okozó nyugati ostorfák cseréje. 

Balaicz Zoltán és Gecse Péter

– AL –

Az ivóvíz- valamint a szenny-
vízhálózat korszerûsítése egy kilo-
méter hosszban valósul meg az
Ebergényi utcában, melyet köve-
tõen helyreállítják a felbontott sza-
kaszt, jelezte Balaicz Zoltán pol-
gármester. Mint mondta, a rende-
zett utcaképhez a családi házas
Babér lakópark is hozzájárul majd,
mert a volt laktanya elhanyagolt
területébõl vesz el egy részt. A
polgármester más szempontból is
példaértékûnek nevezte a magán-
beruházást, mert az illeszkedik a
város gazdaságfejlesztési koncep-
ciójához azáltal, hogy a Zalaeger-
szegen munkát vállaló szakembe-
rek lakhatása is megoldottá váljon.
Kiemelte továbbá, hogy a volt lak-
tanya helyén több hektár terület
vár még hasznosításra. Ebbõl egy
szeletet foglal el majd az egyetemi
központ fejlesztése. Egy olyan új
zalaegerszegi lakónegyed jön lét-
re, amely lakhatást biztosítva ki-
szolgálja a város gazdaságfejlesz-

tési beruházásait, hangsúlyozta a
polgármester.

A Babér lakóparkban 29 csalá-
di házat építenek fel, ami kifeje-
zett kérése volt a városnak, továb-
bá az is, minden házhoz két par-
koló épüljön, szólt hozzá az el-
hangzottakhoz Tiborcz Zoltán be-
ruházó. Domján István önkor-
mányzati képviselõ úgy véleke-
dett, a lakópark létesítésével egy

elhagyatott terület kap funkciót és
szépül meg. 

Az Ebergényi utcában tavaly a
szolgáltató beruházásában történt
meg a gázvezeték rekonstrukciója
a lõtértõl a Platán sorig, amelyben
a lakópark és a további fejleszté-
sek fogyasztási igényével is szá-
moltak, mondta Bali Zoltán alpol-
gármester. Mint fogalmazott, a vá-
ros is készült erre: az ivóvíz- vala-
mint a szennyvízhálózat korszerû-
sítése április végére fejezõdik be.
Utána csak nyomvonalas helyreál-
lítás lesz, az úttest teljes pálya-
szerkezetét a jövõ évben újítják fel.

KÖZMÛFEJLESZTÉS ÉS LAKÓPARK
ÚJ LAKÓÖVEZET VAN KIALAKULÓBAN

Bali Zoltán, Domján István, Balaicz Zoltán és Tiborcz Zoltán

Az Ebergényi úton a Kovács Károly Városépítõ Program kere-
tében zajlik a víziközmû rekonstrukciója, miközben egy, 29 csalá-
di házból álló lakópark létesítése is elkezdõdött az egykori lakta-
nya területén, magánberuházásban.

egyéni vállalkozó

TALÁLKOZÁS A FRAKTÁLOKKAL
A DIGITÁLIS TECHNIKA A FIATALOK TEREPE

Olyan a téma, hogy csak gyõzzem kigoogle-zni, hogy mirõl is
beszélünk pontosan. Megnyugodtam, az internetes keresõ által
felhozott magyarázatok is bizonytalanok. Lóránt Zsolt zalaeger-
szegi matematikatanár (Báthory-iskola) életébe viszont már 10
éve változást hozott ez az érdeklõdési kör.
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Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

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

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

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

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

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2023. február 22. szerda, február 23. csütörtök,

február 24. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2023. május 5., augusztus 4., november 3.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. december 1-tõl 2023. március 31-ig

kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

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

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2023. FEBRUÁR 21.

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

Az országban 40 helyen épül-
nek honvédelmi sportközpontok. A
lõterekkel is rendelkezõ multifunk-
cionális szabadidõs sportlétesít-
mények közösségi programok,
sportlövész, küzdõsport, általános
képességfejlesztõ foglalkozások,
valamint elméleti képzések meg-
tartására alkalmasak.

Zalaegerszegen az eredeti el-
képzelés szerint a volt Munkácsy-
szakközépiskola mellett épült volna

fel az állami létesítmény, mivel an-
nak a tagiskolának nincs megfelelõ
méretû tornaterme, így megoldódott
volna a probléma, továbbá ott folyik
a honvédelmi kadétoktatás is.

A tervezés során felhívtuk a fi-
gyelmét a beruházónak, hogy a lõ-
tér miatt legyenek tekintettel a
Landorhegyen élõkre. Újraterve-
zést kértünk, zárt lõtér kialakításá-
val, a hanghatások kiszûrése ér-
dekében.

Mivel az új tervek sem voltak
megnyugtatóak számunkra és
nem fordulhat elõ, hogy a
landorhegyi lakosok bármilyen
csekély hanghatásnak is ki legye-
nek téve, ezért nem támogatjuk a
Honvédelmi Sportközpont lan-
dorhegyi megvalósítását. A köz-
gyûlés azzal az egyhangú javas-
lattal élt, hogy egy olyan új hely-
színen épüljön fel a Honvédelmi
Sportközpont, ahol nem zavarja a
lakosságot. A javaslatunk az észa-
ki ipari park térségére vonatkozik,
a három egyetem által használt
Science Park és a Rheinmetall
gyár közötti területre – fogalmazott
a polgármester.

AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM TÁMOGATJA
Nem támogatja a zalaegerszegi önkormányzat a Honvédelmi

Sportközpont landorhegyi megvalósítását, új helyszínre tettek ja-
vaslatot. A városnak fontosak a fejlesztések, de nem minden
áron – tájékoztatott a legutóbbi közgyûlést követõn sajtótájékoz-
tatón Balaicz Zoltán polgármester.

Balaicz Zoltán polgármester a
közgyûlést követõ sajtótájékozta-
tón  elmondta: a városi büdzsé
minden szükséges forrást tartal-
maz a szociális intézkedésekre,
fontos cél, hogy minden alapszol-
gáltatás zavartalanul tudjon mû-
ködni és mind az 1800 önkor-
mányzati dolgozó álláshelye
megmaradjon. Hozzátette: a vá-
ros az idei évre kapott 366 millió
forint állami kompenzációt az
energiakiadásokra, az uszoda
mûködtetésére az elsõ negyed-
évre 63,8 millió forintot. Idén 5,6
milliárd forint iparûzésiadó-bevé-
tellel számolnak, és jelentõs,
egymilliárd forintos tartalékot is

képeztek az energiaválság eset-
leges gondjainak megoldására. 

Elindítja az önkormányzat az in-
gyenes lakossági energiatakarékos
lámpacsereprogramot,  az ország-
ban elsõként a társasházak közös
helyiségeinek a lámpaizzóit is le le-
het majd cserélni. Ez utóbbiról az
áprilisi közgyûlésen döntenek majd.
A polgármester arról is beszélt,
hogy 350 millió forint saját forrást
biztosítanak kétezer közvilágítási
lámpatest korszerûsítésére, és ha-
sonló nagyságrendû összegbõl már
elindult az önkormányzati intézmé-
nyek energetikai korszerûsítése az
áram- és gázszámlák összegének
csökkentése érdekében.

Balaicz Zoltán arról is szólt,
hogy nyugdíjba vonul a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója, a Pro Urbe díjjal elis-
mert Kiss Gábor, aki, mint a pol-
gármester fogalmazott, továbbra
is részese lesz a város kulturális
életének. Az intézmény új veze-
tõjévé 2023. április 1-tõl 2028.
március 31-ig Tóth Renáta eddi-
gi igazgatóhelyettest nevezték
ki. Elhangzott továbbá: 2023-ban
427 millió forint értékû ivóvízága-
zati infrastrukturális fejlesztést
és 844 millió forint értékû
szennyvízágazati infrastrukturá-
lis fejlesztést valósítanak meg. A
feladatokkal a Zalavíz Zrt.-t bíz-
ták meg.

A sajtótájékoztatón a közössé-
gi közlekedés és az új menetrend
is téma volt, errõl lapunk követke-
zõ számában olvashatnak.

STABIL ÉS KISZÁMÍTHATÓ
ELFOGADTÁK ZALAEGERSZEG 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT
Az önkormányzat idei évi költségvetése stabil és kiszámítható

mûködést tesz lehetõvé. A 2023-as költségvetés 57,6 milliárd fo-
rintos fõösszeggel indul, nem tartalmaz hitelfelvételt és adóeme-
lést sem.

– Antal Lívia –

Dr. Navracsics Tibor azzal
kezdte, hogy látszólag egységes
fejlettségi szinten van az ország,
de kilépve Budapestrõl, rögtön
szembesülünk a különbségekkel.
A minisztérium éppen ezért
olyan területfejlesztési politikát

kíván kialakítani, amely által
csökkenthetõk az országon belü-
li egyenlõtlenségek, húzta alá.
Hazánk 2004-es uniós csatlako-
zása óta 2020-ig egyedül csak
Budapesten növekedett az egy
fõre jutó nemzeti össztermék,
129-rõl 153 százalékra, amellyel
a magyar fõváros meghaladja az
uniós átlagot. A legfejlettebb ré-
giók közül Nyugat-Dunántúl,
amelybe Zala is beletartozik,
2004-ben az uniós átlag 66 szá-

zalékát, míg 2020-ban 70 száza-
lékát érte el csak.  

A miniszter jelezte, hogy
2027 végéig mintegy 14 ezer
milliárd forintot hívhat le az or-
szág az uniós kohéziós alapból.
Kiemelte, ennek felhasználásá-
ban az a cél, hogy Magyaror-
szág 2030-ra az EU öt legélhe-

tõbb tagállama közé tartozzon.
Ehhez olyan területfejlesztési
politika szükséges, amely funk-
cionális térségeken, közigazga-
tási egységeken, városok agglo-
merációján alapul.

Budapest mellett példaként
említette Gyõr, Szombathely, il-
letve Veszprém, Várpalota, Szé-
kesfehérvár együttmûködését,
mint vidéki gazdasági alközpon-
tokat, hozzátéve azt, hogy Zala-
egerszeg és Nagykanizsa kör-

nyezetében is meg kell erõsíteni
a gazdaságot.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt,
hogy a helyi gazdaság fellendíté-
se érdekében a kereskedelmi és
iparkamarával 2014-ben megkö-
tött együttmûködés eredményes-
nek bizonyult. Akkor 7,5 száza-
lék volt a regisztrált munkanélkü-
liek aránya, amely négyezer új
munkahely létrejöttével már csak
2,6 százalék. A gazdaság fejlõ-
dését jól mutatja továbbá, hogy
az elmúlt két ciklusban 3 milliárd-
ról 5,5 milliárdra nõtt az iparûzé-
siadó-bevétel, ami 75 százalé-
kos növekedésnek felel meg. 

Zala gazdasága egészen más
utat fog bejárni az elkövetkezõ
évtizedekben, mint azok a térsé-
gek, amelyek már korábban lép-
tek az újraiparosodás útjára. Ezt
Kovács Dezsõ, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke fogalmazta meg. Rámuta-
tott arra is, hogy Zalaegerszeg
és Nagykanizsa még nem tarto-
zik a jelentõs gazdasági köz-
pontnak számító városok sorá-
ba. Ebbõl adódóan a két város
együttmûködése elengedhetet-
len, melyhez meg kell teremteni
az infrastrukturális feltételeket.

A kereskedelmi és iparkama-
ra, a NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága és a Zalai Hír-
lap idén 10. alkalommal jelentet-
te meg a TOP 100 kiadványt. A
benne foglaltak szerint 2021-ben
a legnagyobb nettó árbevételt,
80,7 milliárd forintot a ZÁÉV Zrt.
érte el. A második helyen végzett
46,2 milliárddal a Gartner
Intertrans Hungária, harmadik
lett a WHC Kft. 23 milliárdos ár-
bevétellel. 

BEMUTATTÁK A TOP 100 KIADVÁNYT
FUNKCIONÁLIS TÉRSÉGEK KAPNAK SZEREPET A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN

A TOP 100 Zala vármegye gazdasága 2022 elnevezésû kiad-
ványt mutatták be a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara év-
nyitó gazdasági fórumán. A zalaegerszegi Arany Bárány Hotelben
megrendezett eseményen a területfejlesztési miniszter a hazai te-
rületfejlesztés új irányairól beszélt elõadásában.

Közéleti személyiségek a rendezvényen.



4 Városháza

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT (ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS UTCA 58–60.) 

FELVÉTELT HIRDET
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

GONDOZÓ-ÁPOLÓ (HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS)
TELJES MUNKAIDÕ

Munkavégzés helye:
Zalaegerszeg közigazgatási területe, munkarend: nappali; munkaidõ: 7–19, beosztás szerint.

Bõvebb információ a 92/569-123 telefonszám 14-es mellékén, illetve az alapszolgaltatas@
gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ. 

Az gondozó/ápoló munkakör szakmai végzettséghez kötött, jelentkezni a fenti címre történõ szakmai
önéletrajz megküldésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI

ZALAEGERSZEG, MÁRTÍROK ÚTJA 2., 1. EMELET, 2. AJTÓ, 3175/A/3 HRSZ-Ú,

80 M2 NAGYSÁGÚ, LAKÁS MEGNEVEZÉSÛ BELTERÜLETI INGATLANT.

Az ingatlan induló ára 39.728.000 Ft, a pályázati biztosíték 3.972.800 Ft, mely sikeres pályázat ese-

tén a vételárba beszámításra kerül. A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetése

a vevõ kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan felmerülõ költségek és

illetékek a vevõt terhelik.

További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

Apályázatokat „Mártírok útja 2., 1. emelet, 2. ajtó, 3175/A/3 hrsz.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani. 

Pályázat beadásának határideje: 2023. március 6. (hétfõ) 10.00 óra. 

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba. • 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-

vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tal Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

„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 fejlõ-
déséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a város gazdasá-
gi, 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 rendel-
kezik. Két kitüntetõ cím a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából megrendezés-
re 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 ma-
radandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását, il-
letve 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 vá-
rosban 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 polgár-
mesterének.

A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személy-

nek, 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 Zalaeger-
szeg város közösségi életének fejlõdéséhez. 

E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szerve-
zetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá leg-
alább 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 2023. 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).

2023. MÁRCIUS 1. ÉS 2023. MÁRCIUS 24. KÖZÖTT LESZ.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2023-as 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 be-

jelenteni 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-egyez-
tetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni kerítésen belül, a tehergépjármû-
vel megközelíthetõ bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra. 

A szolgáltató dolgozóinak ingatlanra történõ bejutását az ingatlantulajdonosnak, ingatlanhaszná-
lónak 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 hulla-
dékokat 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 lomhulladék-
nak, 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, ab-

lakkeret, redõny, ablaküveg, ajtó, szigetelõanyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, tapéta, ereszcsa-
torna stb.),

• veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflako-
nok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj stb.) valamint jár-
mûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,

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

• személyautók, motorkerékpár, tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai,
• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget meg-

haladó, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.
A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási lehe-

tõségérõl tájékozódjon a hulladékudvar átvételi feltételeinél illetve díj ellenében lehetõség van konténer-
rendelésre. 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 meghirde-
tett idõpont elõtti munkanap 12.00 óráig lehet leadni.

IDÕPONTOK (MÁRCIUS ELEJE):

2023. március 1. BECSALI (Becsali, Budai-völgy, Cserhegyi, Gyöngyvirág, Gyümölcsös, Izzó, Király-
horhos, Meredek, Mosoly
BAZITA (Bazitai, Csáfordi forduló, Kilátó, Kisbükk-dûlõ, Magasbükk u., Nimród,
Temetõ, Toposházi)
LANDORHEGY (Hegyoldal, Kispálhegyi, Nyár, Õsz)
SZÍVHEGY (Belsõszeg, Hóvirág, Kökény, Meggyfa, Szívhegyi, Szüret, Zalagyöngye

2023. március 2. PÓZVA (Akácfa, Felsõerdõ, Õrház, Pózva, Vasút u.)
NEKERESD (Egervári, Nekeresdi, Virágzó mezõ)

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével Zala-
egerszegen a családi házban élõk részére, házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõ-
pontja városrészektõl függõen



Bálint-napon, azaz február 14-én
várta a közönséget a második
„Múzeumi kerengõ” elnevezésû
gyertyafényes séta. Mint arról
már beszámoltunk, a Göcseji
Múzeum új sorozata öt mûtár-
gyat mutat be valamilyen téma
apropóján az intézmény kiállító-
tereiben. A program ötletét az
energiaválság adta.

– pet –

Ezúttal mi másról is lehetett vol-
na szó, mint a szerelemrõl: a Valen-
tin-napi kerengõn az ókortól a 20.
századig kalauzolták a látogatókat.
Kétszer is, hiszen a nagy érdeklõ-
dés miatt két turnust szerveztek.
Mint azt dr. Kostyál László mûvé-
szettörténész, igazgató a rendez-
vény elején elmondta: a szerelem
az emberiség történetében mindig
megihlette a mûvészeket, de a kü-
lönféle rítusokban, népi hiedelmek-
ben is fontos szerepe volt a szerel-

mi és termékenységi varázslások-
nak.

A mûvészettörténész Kisfaludi
Strobl Zsigmond Finálé címû szobra
kapcsán beszélt a témáról, kiemelve
a szobrász életének egyik – nem jól
sikerült – szerelmi epizódját.

Az elsõ emeleti állandó kiállítás
tereiben elõbb Orha Zoltán ré-
gész, egy török kori, szív alakot
formáló aranygyûrûrõl mesélt,
mely Egervári Veronikáé volt. Min-
den bizonnyal nem hagyományos
(tisztán társadalmi státuszt, vagy
vagyoni elkötelezõdést jelölõ) el-
jegyzési gyûrû lehetett a becses
darab. A kõ szív-formájából arra
következtetnek a szakemberek,
hogy erõs érzelmi töltet is volt az

ajándékozó és az ajándékozott kö-
zött.

Kiss Nóra etnográfus egy díszes
mángorlóról mesélt, mely a paraszti
világban nemcsak a ruha kisimításá-
ra, hanem szerelmi ajándékul is szol-
gált. Megyeri Anna nyugalmazott
muzeológus a népszerû zalaeger-
szegi gyógyszerészcsalád egyik
hölgy tagjának, Kaszter Ilonának az
emlékkönyvérõl szólt. De, bemutatta
annak a fotográfiának a nagyítását is,
mely egy 1904-es báli jelenetet ábrá-
zol. A mulatságot Ilona tiszteletére
rendezték. A kép azért fontos doku-
mentum a kutatók számára, mert a
századelõn még ritkaságszámba
ment, hogy valakinek a házában ké-
szüljön felvétel. Így a korabeli szoba-
belsõ részlete is megfigyelhetõ.

A múzeum pinceszintjén Havasi
Bálint régész, igazgatóhelyettes és
Eke István régész-térinformatikus
várták a közönséget némi „pajzán-
sággal”. Egy római kori termékeny-
ségi szobrocskát mutattak be, ami
Priaposz istent ábrázolja, annak leg-
jellegzetesebb fizikai adottságával.
Az értékes régészeti leletet a mú-
zeumot segítõ fémkeresõ-csoport
egyik tagja, Horváth Norbert találta.
A szobrocskához kapcsolódva ókori
erotikus versek is elhangzottak.

Az idei Bálint-nap és vele együtt
a második Múzeumi kerengõ amiatt
is emlékezetes marad néhányak
számára, mert az elsõ turnus végén
leánykérés történt a múzeum lép-
csõjén.
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– pet –

A természetfotós már többször
mutatta be alkotásait a Hevesi
Sándor Színház nézõtéri galériájá-
ban, ezúttal Szép tájakon címmel
nyílt tárlata. Az alkotót Velkey Pé-
ter polgármesteri kulturális fõta-
nácsadó köszöntötte, kiemelve:
tehetség, türelem és persze egy jó
berendezés kell ahhoz, hogy vala-
ki mûvészi fotókat készítsen. Zala
Péter az örökké mozgó és változó
természet szépségeit fogja meg
az örökkévalóság számára.

A kiállítást dr. Literáti-Nagy Fe-
renc fotográfus nyitotta meg, aki
többek között arról beszélt, hogy a

fotómûvészet bonyolultabb dolog
annál, minthogy megnyomjuk a ké-
szülékünkön (telefonunkon) a gom-
bot. Technikai és elméleti felkészü-
lést igényel egy-egy fotósorozat,
vagy akár csak egyetlen fénykép
elkészítése. Az igazi fotós pedig a
munka során elveszíti az idõérzé-
két, annyira belemerül egy-egy té-
mába. Az alkotókat a legtöbbször a
vágyaik vezérlik, ezért keresnek fel
különleges tájakat, helyeket. Zala
Pétert épp egy izlandi fotóstúra al-
kalmával ismerte meg.

A mostani kiállításon az elmúlt
10–14 év utazásaiból látható válo-
gatás. A tárlat március 18-ig várja
az érdeklõdõket.

– b. k. –

A kiállító egyesület alkotói
több megyébõl álltak össze csa-
pattá, köztük egy zalaegerszegi
tag, Góczán Judit is helyet ka-
pott, és közremûködésének kö-
szönhetõ a mostani tárlat. A be-
mutatott alkotások többsége ne-
mezeléssel készült, de hímzések
és fazekasmunkák is láthatók
február 24-ig, amikor is a
finisszázs az alkotókkal való ta-
lálkozásra ad alkalmat.

A mûvészek az egyesület nevé-
hez hûen az õsi motívumokig nyúl-
nak vissza, és onnét induló hidat
kívánnak képezni a mai kor kultú-
rájáig. Finoman megmunkált és
ékes használati tárgyak és visele-
tek teszik archaikussá a légkört,
megdöbbentve a szemlélõt. Óriási
az a tudás és értek, mely valaha
minden „egyszerû” ember kisujjá-
ban volt. A gyönyörû kézmûves-
munkák egykor a hétköznapok

alapvetõ kellékei voltak, mára
csak nagyon kevesek jogos büsz-
kesége, ritkasága. Bár az alkotó-
kat nem a büszkeség, hanem az
õsi értékek iránti alázat és elköte-
lezõdés jellemzheti inkább, más
hozzáállással nem is születhettek
volna ilyen lelkületû alkotások.

Az egyesület vezetõje, Molnár
Tünde ajánlójában a színek, az õsi
motívumok és a természetes kel-
mék elkötelezettjének vallja ma-
gát. A gyapjút selyemmel ötvözve
igazán finom kelmék születnek,
melyekbõl ízelítõ látható a kiállítá-
son. Az ilyenfajta alkotást idõkapu-
ként jellemzi, ahol az õsök kezét
meg lehet érinteni és olyan világba
kerülni, ahol a minták nemcsak dí-
szek voltak, hanem történetek me-
séltek, tanítottak, titkos világokba
vezettek. 

A kiállításon nyolc alkotó mun-
kái láthatók az intézmény nyitva-
tartási idejében, azaz szerdától
szombatig 8 és 18 óra között. 

NOMÁD KIÁLLÍTÁS
TISZTELET AZ ÕSI ÉRTÉKEK IRÁNT

A Nomád Mûvészeti Egyesület kiállításával február elején újra-
nyitott a Göcseji Tudásközpont. A ház szakmai vezetõje,
Nikitscher Bernadette elmondta, rendszeresek lesznek eztán a
tárlatok, így a szakköri kézmûveskedés mellett nézelõdni és ér-
demes betérni hozzájuk.

RÉGÉSZETI ESTÉK
A MINDSZENTYNEUMBAN

Római erõd és Festetics-ma-
jorság Keszthely-Fenékpusztán
címmel dr. Heinrich-Tamáska
Orsolya régész, a Kelet-Közép-
Európai Történet- és Kultúratu-
dományi Intézet (GWZO) mun-
katársa a keszthely-fenékpusz-
tai római erõd kutatásáról tart
elõadást március 8-án, szerdán
17 órától.

Fenékpuszta két kiemelkedõ
kulturális értékkel büszkélkedhet,
egy római erõd maradványaival és
egy 18. századi majorsággal. Az
elõadás a fenékpusztai castrum és
környékéhez kapcsolódó aktuális
régészeti és tájtörténeti kutatáso-
kat mutatja be. Ezen túl kitekint ar-
ra is, hogy miként lehetne a két,
jellegében eltérõ mûemléki emlé-
ket a mai fejlesztési elképzelések
tükrében kezelni.

MEGÖRÖKÍTI A TERMÉSZET SZÉPSÉGEIT
ZALA PÉTER FOTÓKIÁLLÍTÁSA A SZÍNHÁZBAN

Izland, Korzika, az olaszországi Dolomitok, Morávia és a norvé-
giai Lofoten-szigetek különleges tájai láthatók Zala Péter leg-
újabb kiállításán.

Magyar Gulag címmel nyílt
szabadtéri kiállítás a
Mindszentyneum elõtt. A Nem-
zeti Emlékezet Bizottságának
(NEB) vándorkiállítása az inter-
nálások idõszakába, vagyis az
1945–53 közötti évekbe kalau-
zolja a látogatót. Ekkoriban jöt-
tek létre hazánkban szovjet
mintára az internáló-, majd
kényszermunkatáborok.

– pet –

A tizenkét tablóból álló kiállítást
dr. Bank Barbara történész, a NEB
tagja nyitotta meg. Mint fogalma-
zott: 2020-ban indult útjára a ván-
dorkiállítás. A cél az, hogy minél
több helyszínen mutathassák be a
magyar történelem e sötét idõsza-
kát. A tablók elsõsorban a diákokat
szólítják meg, hiszen kevés szö-
veggel, ám sok korabeli fénykép
és rajz felhasználásával készültek,
de az idõsebb korosztálynak is ta-
nulságul szolgálhatnak.

A tablók a táborok kialakulását,
az internálások „menetrendjét”,

módszerét és a kitelepítettek tragi-
kus életét is bemutatják. Több visz-
szaemlékezés, valamint a foglyok
által készített rajz tanúskodik az
embertelen körülményekrõl. Szin-
te bárkit elhurcolhatott a hatalom,
akit „osztályellenesnek” minõsített:
sem bizonyítékra, sem bírói ítélet-
re nem volt szükség. 1945–46-ban
több mint száz internálótáborban
mintegy 40 ezer foglyot õriztek.
Elõbb a Buda-déli Károly laktanya
lett a központi internálótábor, majd
1949 tavaszától a kistarcsai. De
többek között Recsken, Tisza-
lökön, Kazincbarcikán is létesültek
táborok. Közülük több az ÁVH ke-
zelésébe került, akik kényszer-
munkatáborrá alakították át az in-
ternálótáborokat.

A történész hozzátette: a rend-
szer mindent elkövetett annak ér-
dekében, hogy a foglyokról minél

kevesebb információja legyen a
hozzátartozóknak. Sokszor csak
évek múltán derült ki az otthon

maradottak számára, hogy a tábo-
rokban meghalt egy-egy család-
tagjuk. 1953-ban, Sztálin halála
után ugyan történt enyhülés, és a
táborok felszámolásával sokakat
szabadon bocsájtottak (másokat
pedig visszamenõleges hatállyal
hivatalosan is elítéltek), ám kár-
pótlást sosem kaptak. Sõt, tulaj-
donképpen a rendszerváltozásig
megfigyelték õket – fogalmazott.

A kiállítási anyaghoz egy kis-
film, valamint egy tematikus hon-
lap is tartozik (magyargu-
lag.neb.hu). A rendezvény a
Mindszentyneum „Az emlékezés
hónapja” programsorozatához
kapcsolódik, mely a kommuniz-
mus áldozataira hívja fel a figyel-
met.

AZ INTERNÁLÓTÁBOROK VILÁGA
SZABADTÉRI KIÁLLÍTÁS A MINDSZENTYNEUM ELÕTT

BÁLINT-NAPI SÉTA A MÚZEUMBAN
ÖT TÁRGY, ÖT SZERELMI (ÉS PAJZÁN) TÖRTÉNET

Eke István és Havasi Bálint



6 Sport

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–Vasas FC 0-0

• NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõ-
zés. Zalaegerszeg.

ZTEN KK–Százhalombattai KSE
74-63 (22-15, 13-16, 26-20, 13-12)
• NB I Fehér csoportos nõi bajnoki ko-

sárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Practical VLS Veszprém–ZTE FC II
3-0 (2-0)

• NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõ-
zés. Veszprém.

Technoroll Teskánd KSE–
Kaposvári Rákóczi FC 1-2 (1-1)

• NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõ-
zés. Zalaegerszeg-Teskánd.

Az alsóházban várta a tavaszi
idényt a ZTE tartalékcsapata az
NB III Nyugati-csoportjában. A
téli szünetben tovább fiatalo-
dott a labdarúgócsapat. Az
együttesnél továbbra is hármas
célt kívánnak megvalósítani,
bent maradni a harmadosztály-
ban, felgyorsítani a fiatalok fej-
lõdését és a visszajátszóknak
játéklehetõség biztosítása. 

– A felkészülés alatt elégedett
voltam a játékosokkal, szorgalma-
san dolgoztak, közben a csapat to-
vább fiatalodott – kezdte mondan-
dóját Koller Zoltán vezetõedzõ. –
Az edzõmérkõzéseken is jól telje-
sített a csapat. A keretbõl többen
az elsõ csapattal dolgoztak, de ná-
lam játszottak. A bajnoki szünet-
ben a fiatalok közül akadt, aki
Lendvára került, de távoztak más

csapathoz is játékosok. A távozók
helyét a saját utánpótlásunkból töl-
töttük fel. Már vannak a keretben
2006-ban születettek is. Az igazo-
lások közül egy U–16-os váloga-
tott játékos is hozzánk került. Ösz-
szegezve, játékoskeretünk az ed-

digiekhez képest is tovább fiatalo-
dott.   

– A felnõttcsapathoz nem ér-
kezett senki, így a visszajátszók
is kevesebben leszenek. Egy
fiatal társasággal kell megolda-
ni a bentmaradást.  

– Igy van. Bízom a játékosok-
ban, hogy teljesíteni tudjuk a célki-
tûzést. Igaz, a tavaszi elsõ forduló-
ban súlyos vereséget szenvedtünk.
Én is, a játékosok is többet vártak a
mérkõzéstõl. Azt nem szabad fe-
ledni, hogy a Nagykanizsa élcsa-
pat. Sajnos, korán gólt kaptunk 11-
esbõl, és viszonylag gyorsan eldõlt
a mérkõzés. Nem mentségként
mondom, hogy voltak sérültjeink,
az elsõ csapat is ezen a napon ját-
szott, így visszajátszó nem volt. A
kezdõ csapatban az említett okok
miatt nem volt támadó. Több ösz-
szetevõje volt a súlyos vereségnek.

Voltak már ilyen súlyos veresé-
geink az õszi idény során is, meg-
fogadtuk tavasszal nem lesz ilyen,
sajnos mégis becsúszott. 

– Ennek ellenére bíznak a
bent maradásban?

– Természetesen. A tavaszi
idény elején gyorsan túlleszünk
több élcsapaton. Utána biztos va-
gyok benne, hogy megszerezzük
a bentmaradáshoz szükséges
pontmennyiséget. Olyan együtte-
sek következnek a sorban, ame-
lyek velünk hasonló képességûek. 

– A hármas cél közül: bent-
maradás, fiatalok fejlõdése, já-
téklehetõség biztosítása a visz-
szajátszóknak. Melyik a legfon-
tosabb?

– Egyértelmûen a bentmara-
dás, a fiatalok fejlõdéséért a szak-
mai stábommal mindent megte-
szünk. Hányan játszanak vissza,
azt nem tudom, nem rajtam múlik. 

– Az energia válság a sportot
is elérte. Jelentett valami hát-
rányt a ZTE tartalékjainál?

– Nem éreztünk ebbõl semmit,
tudtunk gyakorolni, biztosítottak
voltak a pályák, öltözõk, ezen nem
múlik a tavaszi szereplésünk.  

TOVÁBB FIATALODOTT A CSAPAT
A BENTMARADÁS A LEGFONTOSABB A ZTE TARTALÉKJAINÁL

– Az új idényben már két gyõ-
zelemnél tartunk – örvendett
Markó Gábor. – A rájátszás során
tovább szeretnénk szaporítani a
sikereink számát. A csapat egy
fiataltáson megy át, kell egy kis
idõ, amíg megismerik egymást a
lányok. 

– Hosszú ideig a területi baj-
nokságban szerepelt a csapat.
Gondolom, az NB II minõségi
ugrást jelent? 

– A két osztály között nagy a
különbség.  Kétségtelen, nagy lé-
pést tettünk elõre. A csapat fejlõ-
dése viszont szemmel látható.
Meg kell találnom a csapatban a
rutinosabb és a fiatal játékosok he-
lyes arányát. Tavaly nem volt jel-
lemzõ, az idei szezonban viszont

többször betegséghullám vonult
végig a csapaton, amely nagyban
hátráltatja a munkát, az eredmé-
nyességet.

– Milyen a fiatalok és a ruti-
nosabb játékosok aránya?

– Van hat felnõttkorú játéko-
sunk, melléjük csatlakoznak ha-
sonló létszámban a fiatalok. 

– A férficsapat, a két utánpót-
lásegyüttes hiánya miatt nem
indult az NB II-ben. A hölgyeknél
megvan a két csapat?

– A lányoknál az U–13-as kor-
osztálytól felfelé megvagyunk. A
fiúknál is azon dolgozunk, hogy ott
is meglegyen a megfelelõ létszá-
mú utánpótláscsapat. 

– Az NB II-bõl nem lehet kies-
ni, gondolom, ennek ellenére

szeretnének jó középcsapattá
válni?

– Két-három éven belül min-
denképpen szeretnénk a közép-
mezõnybe felkapaszkodni. Lépés-
rõl lépésre haladni. A csapat játé-
kát nézve jó úton járunk.  Ehhez
az is kell, hogy a betegségek, sé-
rülések elkerüljenek minket. Eb-
ben az évben még nem volt olyan

találkozó, amelyen kétszer leg-
alább a legjobb összeállításban
léptünk volna pályára. Mindig
akadt hiányzó. 

– Mit várnak a rájátszástól?
– Velünk egy szinten lévõ csapa-

tokkal találkozunk, így gyõzelmeket
várok a lányoktól. Ehhez az kell,
hogy minél kevesebbet hibázzunk. 

–  Az energiaválság mennyire
érinti a csapatot?

– Az Ostoros-csarnokot és a
Liszt-iskola tornatermét egyaránt
használjuk. Igyekszünk elosztani
az edzéseket a két létesítmény kö-
zött. Igy is azonban elég szûkösen
vagyunk. Vannak mérkõzéseink is
mind a két helyszínen.  A bajnoki
mérkõzések zöme azonban marad
az Ostorosban. 

– Anyagiak terén minden biz-
tosított?

– Dala Bernadett elnökünk min-
den követ megmozgat, így biztosí-
tott a mûködésünk. Köszönet mel-
lette a szponzoroknak, a városnak
is. Zárásként: nagyon sajnáljuk,
hogy a csapat edzõje, id. Tomanó-
czy Tibor elhunyt. Igyekszünk em-
lékét megõrizni, és évrõl évre jól
szerepelni a bajnokságban, hogy
ott fenn büszke lehessen ránk.

Második éve szerepel a röplabda NB II-ben a ZTE RK nõi csa-
pata, az elsõ év az ismerkedésé volt. A második szezonban már
jobban teljesítenek a hölgyek, több gyõzelmet arattak. A csapat
szakmai munkáját Markó Gábor, a ZTE egykori feladója irányítja,
aki a nemrég elhunyt id. Tomanóczy Tibortól örökölte meg az
együttest.

FOLYAMATOSAN FEJLÕDNÉNEK A ZTE NÕI RÖPLABDÁZÓI

– Már január elején elkezdtük
az edzéseket – így Pergel Andrea.
– Az elején heti kettõ, késõbb heti
három tréningen vettek részt a lá-
nyok. Edzõmérkõzéseket terve-
zek, valószínû, egyet vagy kettõt
sikerül majd összehozni, mivel a
lányok alkalmi csapatokban külön-
bözõ teremtornákon szerepelnek. 

– Nemrég zárult az átigazolá-
si szezon, történt változás a ke-
retben?  

– Nem, 22 játékossal dolgo-
zom, ha valaki kiesik az utánpót-
láscsapatból tudok felhozni a he-
lyére. Már az õszi idény során is
többen bemutatkoztak a fel-
nõttcsapatban. 

– A tavaszi idénynek milyen
célokkal vágnak neki? 

– A lányokkal közösen beszél-
jük meg a célkitûzést. Remény-
kedünk, hogy hogy sikerül felka-
paszkodnunk a dobogóra. A csa-
pat amatõr, a focit szeretik a lá-
nyok, de elsõ számukra a munka.
Van olyan játékosom, aki kéthe-
tente jár edzésre. A többség a ke-
reskedelemben, vendéglátásban
dolgozik, ott a hétvége is foglalt a
munka szempontjából. Tudomá-

sul veszem, hogy elsõ a munka,
utána jön a sport. Amikor itt van-
nak az edzéseken, becsülettel
dolgoznak. 

– Minden sportágat, fõleg így
tél idején zavart az energiaváll-
ság. Sikerült rendszeresen
edzeni? 

– A tréningek szabadtéren zaj-
lanak, igaz, délután rendre 4 óra
után, de a villanyfényes pálya a
rendelkezésünkre áll. Edzésünk
még nem maradt el energiaproblé-
mák miatt.

Még egy jó hónap, és folytatódik a bajnokság az NB II Nyugati-
csoportjában is. A ZTE FC nõi labdarúgócsapata már törzsgárda-
tagnak számít a mezõnyben. Az õszt a 4. helyen zárták, nyolc
gyõzelem, egy döntetlen és két vereség áll a csapat neve mellett.
Az eddigi munkáról, a tavaszi elképzelésekrõl Pergel Andrea
edzõt kérdeztük.

KÉSZÜLNEK A TAVASZRA
DOBOGÓN ZÁRNA A ZTE NÕI LABDARÚGÓCSAPATA

Eredmények. Diák I. (2010–
2012). 35 kg: 1. Szanati Máté, 5.
Varga Borka. 38 kg: 2. Ugranyecz
Flórián, 3. Timár Bence. 50 kg: 1.
Varga Nimród, 5. Nemes Dominik.
54 kg: 2. Bartáky Bendegúz.

76 kg: 3. Kónya Botond.

A csapatversenyben a harma-
dik helyen végzett a Zalaegersze-
gi Birkózó SE.

Diák II. (2012–2013). 35 kg: 2.
Varga Borka. 38 kg: 2. Tímár Ben-
ce. Edzõk: Berzicza Ferenc, Ge-
rencsér Zoltán.

BIRKÓZÓÉRMEK A TERÜLETI VERSENYRÕL

Kaposváron rendezték meg Nyugat-Magyarország szabadfogá-
sú területi bajnokságát. A Zalaegerszegi Birkózó SE nyolc spor-
tolóval vett részt a versenyen. A klub sportolói nyolc érmet sze-
reztek a versenyen.

Budapesten a Magyar Atléti-
kai Szövetség felkészülési ver-
senyén vettek részt a Zalaszám-
ZAC atlétái. Az egerszegi spor-
tolók több érmet és értékes,
pontszerzõ helyeket szereztek a
versenyen. 

EREDMÉNYEK.
60 m gát: 1. Dr. Bartalos Dávid

8,94 mp. 300 m. U–14: 2. Kámán
Boglárka Kata 45,29 mp. 200 m:
5. Nagy Pálma 25,56 mp. 60 m:
5. Nagy Pálma 7,79 mp. B döntõ.
60 m: 5. Kovács Anna Mária 8,06
mp. 60 m gát: 3. Röszler Dóra
9,07 mp. 60 m gát. U–18: 5.
Lákovics Márk 8,89 mp. Hármas-
ugrás: 10. Magyar Dorka 10,59
m.

ATLÉTAÉRMEK A FELKÉSZÜLÉSI VERSENYRÕL

ZTK FMVas–KK Mertojak Split
5:3 (3690-3661)

Zalaegerszeg. Bajnokok Ligája
férfi tekemérkõzés, a legjobb négy
közé jutásért, második találkozó.

Eredmények: Fehér Z. 641–
Jelicic 590, 1-0, Kakuk 633–
Grivicic 643, 1-1 Járfás Sz. 620–
Totic 633, 1-2, Pintér (Gombos)
557–Muse 609, 1-3, Nemes 612–
Matic 579, 2-3, Farkas Á. 627–
Kovac 607, 3-3.

A több ütött fáért járó 2 pontot a
ZTK FMVas kapta, így alakult ki az
5-3-as végeredmény.

A taktikai elképzelés szerint  a
hazaiaknál a jó formában lévõ já-
tékosok kezdtek és az ellenfélnél
is a jól teljesítõk léptek pályára.
Fehér Zoltán magabiztosan nyert.
Kakuk Levente és Járfás Szilárd
nagy küzdelemben kikapott, így a
horvátok 2-1-re vezettek.  A folyta-
tásban a hazai játékosoknak extrát
kellett volna nyújtaniuk, hogy sike-
rüljön a továbbjutás. Ez nem
sikerült, így már csak a gyõztes
búcsú lehetett a cél a ZTK FMVas
számára. Ez végül Nemes Attila
és Farkas Ádám gyõzelmével si-
került, viszont a továbbjutás elma-
radt.

A bõ játékoskerettel rendelkezõ
vendégek uralták a mérkõzést, a

hazaiak minden taktikai lépésére
jól reagáltak, és összességében
megérdemelten jutottak tovább.

Fehér László, a ZTK FMVas
edzõje: – A két mérkõzést ele-
mezve úgy vélem, hogy az elsõ
mérkõzésen dõlt el a továbbjutás.
A hazai pályán gyengélkedõ hor-
vátok ellen volt esély a döntetlen-
re, vagy akár a kis különbségû

gyõzelmünkre is. Sajnos, nem él-
tünk a lehetõséggel. A vezetésük
tudatában Egerszegen kedvükre
taktikázhattak. Amikor felírtam a
kezdõ csapatot, ráírtak, majd rö-
vid idõn belül megváltoztatták a
kezdõjüket. A tekeszabályok lehe-
tõvé teszik. Az õ játékoskeretük
majdnem kétszerese a miénknek.
Örülök, hogy hazai pályán gyõze-
lemmel búcsúztunk a Bajnokok Li-
gájától. A sorozatban becsülettel
helyt álltunk. Marad számunkra a
hazai bajnokság, a Szuper Liga,
ott szeretnénk maradandót al-
kotni.

ISMÉT A TÁMOGATÓK KÖZÖTT

A Bajnokok Ligájában a német csapat ellen bejött, hogy 6:2-es
hátrányból fordított a ZTK FMVas férfi tekecsapata. A horvátok el-
len viszont már nem sikerült a nagy különbségû siker, a házigaz-
dák 5:3-ra nyertek, de összesítésben 9:7-ttel, a Split lépett tovább
a négyes döntõbe, amelyet Grazban rendeznek.

NEM SIKERÜLT A TOVÁBBJUTÁS A BL-BEN

A támogatói szerzõdét Deák Gábor (jobbról), a ZÁÉV Zrt. elnök-
vezérigazgató valamint a Török Róbert, a ZTE ügyvezetõje írta
alá. A szezon végéig szóló szerzõdés szerint az építõipari cég
emblémája a hazai mérkõzéseken a LED-falon, valamint a játé-
kosok bemelegítõpólóján is megjelenik.


