
– pet –

A húshagyókedden rendezett
esemény immár 25 éves múltra te-
kint vissza, egyik alapítója és ötlet-
gazdája Iványi Ildikó, a Nagycsalá-
dosok Zalaegerszegi Egyesületé-
nek tiszteletbeli elnöke volt annak
idején. Az Art mozi elõtti téren most
Ruisz Cecília, a civil szervezet je-
lenlegi elnöke köszöntötte a csapa-
tokat és egyéni felvonulókat. Közel
ezer fõ (az óvodásoktól az idõsebb
korosztályig) gyûlt össze, hogy vi-
dám jelmezekben ûzzék el végleg a
telet. A Városi Farsangot két év szü-
net után szervezhette meg újra az
egyesület. Mivel a Covid miatt az
elõzõ évek felvonulásai elmaradtak,
most nem ünnepelhették meg a 25.
évfordulót, hiszen szám szerint
csak a 23. farsangra kerülhetett sor.

A résztvevõk örültek az újra-
kezdésnek, rengeteg óvodai és is-
kolai csoport, civil szervezet és in-
tézmény vett részt a karneváli dél-
utánon, sõt egyéni maskarások is
akadtak szép számmal. A jelmez-
versenyt több kategóriában hirdet-
ték meg. Az óvodások közül az el-
sõ helyezést a Csillagközi óvoda
nyerte, Cirkusz jelmezükkel. (Má-
sodikak a „festõi környezetnek” és
„túró rudinak” öltözött ovis csapa-
tok lettek.) Az iskolások/felnõttek
kategóriában a Liszt-iskola medú-
zái vihették el a fõnyereményt.
(Második helyen az iskolás pingvi-
nek, a harmadikon pedig a könyv-
tár dolgozóiból álló „könyvtári bag-

lyok” végeztek.) A zsûri az egyéni
felvonulókat is díjazta: elsõ az „ég-
bolt” jelmez, második Batman,
harmadik pedig a bohóc lett. Utób-
bi maskara Iványi Ildikót rejtette,
aki nyereményét a Szív- és Érbe-
teg Egyesületnek ajánlotta fel. 

Természetesen a farsanghoz
fánk is járt; kora délután az Art
mozi folyosóján jótékonysági
fánkvásárt szerveztek. Több
egyesület, valamint a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár
csapata is sütött fánkot. A finom-
ságok rekord gyorsasággal fogy-
tak el. A bevételt a nagycsaládo-
sok egyesülete kapja, akik kirán-
dulásra fordítják a befolyt össze-
get.

Nagy örömömre szolgál beje-
lenteni, hogy 2023. február 20-án,
hétfõn a cég mûködtetését átveszi
a Scintilla Fémalkatrész Kft., így
biztosítva az ott dolgozók munka-
helyét. Az új cég a felszámolás ide-
je alatt bérelni fogja a telephelyet
és a gyártó gépeket, késõbb pedig
vásárlással tulajdonossá válhat –
tájékoztatott Facebook-bejegyzé-
sében Balaicz Zoltán polgármester.

A Scintilla Fémalkatrész Kft. a
volt tungsramos dolgozókat ren-
des munkavállalói szerzõdéssel
felveszi. Az új vállalat 100 fõvel in-
dul el, de a vevõi megrendelések
növekedésével 150 fõ foglalkozta-
tása a reális cél.

A Scintilla Fémalkatrész Kft.
változatlan vevõkörrel, termék-
portfólióval, technológiával mûkö-
dik tovább, hiszen a vevõk nagy
részét megtartották, és továbbra is
világszínvonalú kiszolgálásban
szeretnék részesíteni õket.

Zalaegerszeg polgármestere-
ként közösségünk nevében köszö-
nöm Balogh Zsolt gyárigazgató és
valamennyi munkavállaló kiváló
munkáját és kitartását, egyben sok
sikert kívánok városunk új cégének!

Az elmúlt években folyamato-
san fejlõdött Zalaegerszeg gazda-
sága. Amikor 2014-ben a jelenlegi
városvezetés megkezdte a mun-
kát, elsõ és legfontosabb feladatá-
nak a gazdaság fejlesztését és az
új munkahelyek létrehozását tar-
totta. Az elmúlt 8 évben több tíz-
milliárd forint értékben valósultak
meg beruházások és 4.400 új
munkahely jött létre.

A munkanélküliség aránya a
2014-es 7,5 százalékról 2022-re
2,6 százalékra csökkent. A város
helyi iparûzésiadó-bevétele (a
gazdaság fejlõdésének egyik leg-
jobb fokmérõje) 75 százalékkal
nõtt: 2014: 3 milliárd forint, 2019: 4
milliárd forint, 2023: 5,6 milliárd fo-
rint. Az eddigi információink alap-
ján 2022–2024 között további
1.700 új munkahely jön még létre.
Olyan gazdasági ökoszisztéma
alakul ki Zalaegerszegen, ahol je-
len van és összekapcsolódik a ter-
melés, a kutatás-fejlesztés, az in-
nováció, a szakképzés, az egyete-
mi oktatás, valamint a különféle
szolgáltatások. 
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FOLYAMATOS A FEJLÕDÉS
Ezúttal a belsõ tehermentesí-

tõ út mellett. A Techno-World
System Kft. 1400 négyzetméte-
res csarnokot épít, melyben
lesz gyártás, iroda, logisztikai
raktár és bemutatóterem is. A
félmilliárd forint értékû beruhá-
zás novemberre készül el. 

A cég csiszolószalagok gyártá-
sával és értékesítésével foglalko-
zik, dinamikusan fejlõdik. 

ÚJ CÉG BIZTOSÍTJA A MUNKAHELYEKET
A TUNGSRAM UTÁN A SCINTILLA KFT. MÛKÖDTETI A GYÁRAT

A Tungsram 2022. áprilisban jelentette be, hogy megszünteti a
hagyományos világítástechnikai termékek gyártását, ezért év vé-
géig több ütemben 1600 dolgozóját bocsájtotta el. A társaság
2022. májusban csõdvédelemet kért, majd novemberben elindult
a felszámolási eljárás. A zalaegerszegi gyáregység 1976 óta mû-
ködik, jelenléte összefonódott Zalaegerszeg gazdasági életével. 

TÉLÛZÉS BATMANNEL ÉS ÕSMAGYAROKKAL
KARNEVÁLI FORGATAG FÁNKVÁSÁRRAL

Batman, Pókember, õsmagyarok, vármegyei nemesek, cirku-
szosok és medúzák ûzték el a telet a zalaegerszegi Városi Far-
sangon. A felsorlás persze korántsem teljes, akadtak még újkori
mesehõsök és klasszikus figurák is az ünneplõk között.

Március 4. szombat 10 óra: Gyümölcsözõ kiskertek elõadás-sorozat

Március 8. szerda 10 óra: Kézmûves hagyományok átörökítése a
Göcseji Tudásközpontban

Iskolai, óvodai csoportoknak a hagyományos kézmûves mesterségek
bemutatása. Gyermekeknek ingyenes részvétellel. 

Március 10. péntek 13–18-ig:
Kézmûves nõk régen és ma hagyományõrzõ rendezvény és Helyi
termék vásári forgatag
Kézmûvesverseny, mesterségbemutatók, kézmûves játszóház



Zalaegerszeg önkormányzata
a 2022. évi befizetett iparûzési
adó alapján a legnagyobb adó-
zókat köszöntötte a díszterem-
ben. Az eseményen átadták a
Zalaegerszeg Gazdaságfejlesz-
téséért, valamint a Sport Mecé-
nása díjakat. Ahogy az már len-
ni szokott 2014 óta, a nagyadó-
zó gazdasági társaságok veze-
tõi a város elmúlt egy évének
gazdasági, kulturális és sport-
életérõl tájékoztatást kaptak a
polgármester prezentációjából.

– A. L. –

Az iparûzésiadó-bevétel 2021-
ben 4,4 milliárd forint volt, amely-
bõl a 25 legnagyobb adózó 2,9
milliárd forinttal vette ki részét.
2022-ben 5,4 milliárdra növeke-
dett az iparûzésiadó-bevétel,
amelybõl 3 milliárd forint a nagy-
adózóknak köszönhetõ, mondta
Balaicz Zoltán. A polgármester
hozzátette, mindkét évben 55 szá-
zalékot tett ki részarányuk a teljes
bevételben, ami azt jelzi, hogy sta-
bilan lehet számítani rájuk. 

A gazdaságfejlesztés elért
eredményei között említette, hogy
2014 és 2022 között 4400 új mun-
kahely jött létre Zalaegerszegen.
Mint mondta, a ZalaZONE jármû-
ipari tesztpályának köszönhetõen
a kutatás-fejlesztés, az innováció
is jelen van, és megnyilvánul olyan

vállalatok betelepülésében, mint a
Rheinmetall, az AVL és a Bosch. 

A Modern Városok Program és
a TOP-programra rátérve elmond-
ta, hogy tavaly adták át az uszo-
dát, ahol heti szinten 1600 gyer-
mek részesül úszásoktatásban.
Szóba hozta a Göcseji Múzeum, a
Korona Szálló felújítását, a Mind-
szentyneum, a Göcseji Tudásköz-
pont valamint az alsóerdei kaland-
park létesítését. A tervezettek kö-
zött említette egy fedett, négyév-
szakos játszótér megépítését. Az
utak, járdák parkolók felújítása
kapcsán a Kovács Károly Város-
építõ Program jelentõségét hang-
súlyozta, amely 91 helyszínt érint
a 15 milliárd forintos állami támo-

gatásnak köszönhetõen. Felsorol-
ta, mely általános iskolák és tech-
nikumok újultak meg az elmúlt idõ-
szakban, hozzátéve azt, hogy vég-
re megkezdõdhetett a Zrínyi Mik-
lós Gimnázium rekonstrukciója. 

Balaicz Zoltán a város klíma-
stratégiáját tárgyalva a biztonsá-
gos ivóvízellátás és szennyvízke-
zelés fontosságát emelte ki. Az ezt
szolgáló beruházások 28 helyszínt
érintenek a városban. 

Az ünnepség elismerések át-
adásával folytatódott. Elsõként a
legnagyobb adózó vállalatok veze-
tõi vehették át az oklevelet. A vá-
ros közgyûlése rendeletet módosí-
tott. A Zalaegerszeg Innovációs
Díja helyett egy új elismerési for-
mát vezetett be, a Zalaegerszeg
Gazdaságfejlesztéséért díjat,
amelyben az ADA Nova Kft.-t és a
Tornyos és Társa Kft.-t részesítet-
te. A cégvezetõk Buday Mihály
festõmûvész Kõbe zárt álom vala-
mint Kõbe zárt lélek címû festmé-
nyeit kapták ajándékba. A Sport
Mecénása díjat a Zala-Müllex Kft.
érdemelte ki, és ezzel együtt Ne-
mes László festõmûvész Zalai
dombok címû alkotását. 

Elfogadta a testület a 2023. évi
költségvetési rendeletet. Mint a
frakcióvezetõ fogalmazott: idén is
stabil, kiszámítható mûködést tesz
lehetõvé a költségvetés, ami nem
tartalmaz sem hitelfelvételt, sem
pedig adóemelést. Cél, hogy az
alapvetõ szolgáltatások nem sé-
rülhetnek. Biztosítja az intézmé-
nyek zavartalan mûködését és
nagyösszegû – közel egymilliárd
forint – biztonsági tartalékkal ren-
delkezik.

Dr. Káldi Dávid beszámolt a Fi-

atal Családok Otthonáról szóló
rendelet újraalkotásáról is. Mint fo-
galmazott, lényegi változást az
önálló életkezdést támogató szál-
láshasználat kategóriájának meg-
teremtése jelent. Ezentúl egyedül-
állók is pályázhatnak, erre 9 szál-
láshely jelölhetõ ki. Ez mindenkép-
pen érdemi változást jelent, a ta-
pasztalatokat egy év múlva újra-
tárgyalják. A rendelet március 1-
jén lép életbe.

Szilasi Gábor a lakossági
energiatakarékos lámpacsere

programot emelte ki. A lakossági
regisztrációra április 1-tõl május
31-ig lesz lehetõség, a kiosztás
pedig július 1-tõl szeptember 30-ig
zajlik majd a Keresztury VMK-
ban. Szólt a március 18-tól beve-
zetésre kerülõ új helyi menet-
rendrõl, melyet a Volánbusz Zrt.-
vel közösen dolgoztak ki, és szá-
mos lakossági fórumon tájékoz-
tatták a városlakókat. Zalaeger-

szegen az elmúlt évtizedben fo-
lyamatosan csökkent az utas-
szám és növekedett a Volán
vesztesége, melyet az önkor-
mányzatnak kell finanszírozni.
Míg 2020-ban 509 millió forintot,
addig 2022-ben 857 milliót fizetett
a város a Volánbusz Zrt.-nek.  Az
új, rugalmas menetrend célja az
átszállások csökkentése, az
egyes városrészek, fõbb munka-
helyek és bevásárlóközpontok
érintése, az üres járatok kiiktatá-
sa lesz. Az elsõ három hónap a
tesztidõszak, majd májusban
utasfelmérés, és ezt követõen
véglegesítik az új menetrendet –
fogalmazott Szilasi Gábor. 
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A legutóbbi városi közgyûlést követõen a legfontosabb dönté-
sekrõl számolt be dr. Káldi Dávid frakcióvezetõ és Szilasi Gábor
frakcióvezetõ-helyettes.

– pet –

Az avatáson Virágh Judit, a Za-
laegerszegi Zsidó Hitközség elnö-
ke kiemelte, a szépen gondozott
temetõben mindig büszkén vezet-
ték körbe a látogatókat, ám a hát-
só részt nagy ívben kerülték, mert
a régi drótkerítés elhanyagolt álla-
potban volt. Évekkel ezelõtt a te-
metõ három oldala téglakerítést
kapott, a Hoffhalter utca felõli sza-
kasz viszont kimaradt a felújítás-
ból, ezt a hiányosságot pótolták
most pályázati forrásból. Az új tég-
lakerítésre annál is inkább szük-
ség volt, mert a drótkerítésen át
sokszor illetéktelen személyek
másztak be a temetõbe, néhányan
pedig szemétlerakónak használ-
ták a gazos területet. Bíznak ben-
ne, hogy a jövõben ilyesmikre nem
kerül sor.

A temetõ múltjával kapcsolat-
ban elhangzott: az 1727-es össze-
írás szerint Zalaegerszegen két
rohonci származású zsidó polgár
élt, Salamon és Dávid. A városban
élõ izraeliták száma harminc fõre
nõtt a 18. század közepére. 1808-
ban négy család vette meg a je-
lenlegi Göcseji–Závodszky–Hoff-
halter utca által határolt telket,
hogy izraelita temetõt létesítse-
nek. A második világháború kez-
detéig Zalaegerszeg minden tize-
dik lakója zsidó származású volt,
az elhunytakat pedig hagyomá-
nyos szertartás szerint helyezték
itt végsõ nyugalomra. A holo-
kauszt idején az elhurcoltak 90
százaléka életét veszítette, akik
visszatértek, rabbi nélkül marad-
tak. Elveszett múlttal, kétségek kö-
zött éltek – fogalmazott Virágh Ju-

dit. Hozzátette: ahogy teltek az
évek, egyre fogyott azok száma,
akiknek végsõ nyughelye e temetõ
lehetett. A közösség kötelességé-
nek érzi, hogy rendezett környe-
zettel ápolja az egykori hittestvé-
rek emlékét.

Magyarországon jelenleg 1600
olyan zsidó temetõ van, ami a
holokauszt után gazdátlanná vált,
mert nem volt, aki gondját viselje
a síroknak. A forráshiánnyal küz-
dõ hitközösségek számára szinte
megoldhatatlan feladat a felújítás,
gondozás – fogalmazott beszédé-
ben Heisler András, a Mazsihisz
elnöke. Mint mondta, az utódok
kötelessége, hogy felkeressék
õseik sírját, és ápolják az elhuny-
tak emlékét. A kormány temetõ-
felújítási programja lehetõséget
ad arra, hogy több helyszínen
megkezdõdhessen a rekonstruk-
ció. Hozzátette: ma azokra is em-
lékezünk, akiket soha nem temet-
tek el, mert a holokauszt alatt

megölték õket a koncentrációs tá-
borokban, vagy eltûntek a munka-
szolgálat során. A mostani felújí-
tás azt jelzi, hogy a történelem vi-
harában megroggyant zalaeger-
szegi zsidó közösség élni kíván;
jeleket hagyva a városban. Emlé-
keztetni az utókort arra, hogy itt
egykor virágzó zsidó közösség
élt, akik sokat tettek Zalaeger-
szeg polgárosodásáért, iparoso-
dásáért.

A beruházást üdvözölte Bali
Zoltán alpolgármester, jelezve: ha-
marosan folytatódik a Hoffhalter
Rudolf utca felújítása, és remé-
nyeik szerint kapu is épül a teme-
tõhöz. A zsinagóga elõtti tér pedig
az Ady utca fejlesztése kapcsán
újul meg, visszanyerve eredeti
hangulatát. A tér tervei a közel-
múltban elkészültek.

Az új kerítésen emléktáblát he-
lyeztek el, melyet dr. Kunos Péter,
a Budapesti Zsidó Hitközség ügy-
vezetõ igazgatója és dr. Temes-
váry Tibor, a helyi közösség elnök-
helyettese leplezett le.

Az ünnepség keretében Ro-
senfeld Dániel Imre kántor szólal-
tatta meg a sófárt.

MEGÚJULT A ZSIDÓ TEMETÕ KERÍTÉSE
ÁPOLNI A HITTESTVÉREK EMLÉKÉT

Megújult a zalaegerszegi zsidó temetõ kerítésének Hoffhalter
Rudolf utcai szakasza. A beruházás a Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetségének (Mazsihisz) egyik pályázata segítségével
valósult meg, de a helyi közösség is hozzájárult a költségekhez.

A 2023-as költségvetésrõl a
frakcióvezetõ elmondta: nehéz év
elé néz a város a kormány elhibá-
zott gazdaságpolitikája miatt. A vá-
rosi büdzsé fõösszege 57,5 milliárd
forinttal indul, ez 19 milliárddal ke-
vesebb, mint egy évvel ezelõtt.
Szerinte nincs mozgástér a költ-
ségvetésben, és mivel nem úgy
jönnek az eu-s pénzek, ahogy sze-
retnék, lesznek olyan projektek,
melyek nem valósulnak meg. Ke-
resztes Csaba hozzátette: nem
épül új sportcsarnok, és bár a He-
vesi Sándor Színház felújításának
tervei elkészültek, a megvalósítást
leállították. 

A színház mûködésével kap-
csolatban megjegyezte: a félig ál-
lami és félig önkormányzati fenn-
tartású intézmény az államtól a két
fél szerzõdése alapján fix összeget
kap, de amikor bajban van (ener-
giaár emelkedése miatt), akkor
csak az önkormányzathoz fordul-
hat. A közelmúltban 40 millió forint-
tal segítette a város a színházat és
az idei évi költségvetésben is mint-
egy 25 millió forint plusz szerepel.
A két kiemelt sportegyesület közül
a kosárlabda klub idén 10 millió fo-

rinttal kevesebbet kap, 75 milliót,
míg a ZTE FC 153 millió forintot. A
háziorvosi ügyelet központosításá-
val újabb hatáskört vonnak el az
önkormányzattól – mondta Keresz-
tes Csaba, a jogkörök elvonásával
a Tiéd a Város képviselõcsoport
nem ért egyet. 

Góra Balázs a Fiatal Házasok
Otthonáról szóló rendelet újraalko-
tásáról szólt. Érdemi változtatáso-
kat fogadott el a közgyûlés: a 64
önálló lakóegységet magában fog-
laló épületben kilenc szállást egye-
dülállók önálló életkezdésére hasz-
nálhatják. A szállás a Fiatal Csalá-
dok Otthonában 5 éves idõtartamra
adható, pályáztatással. Góra Ba-
lázs megjegyezte, sok a krízishely-
zetbe kerülõ ember, akinek a lakás-
helyzetén segíteni kell, ezért a szo-
ciális bérlakás kérdését szükséges
a közeljövõben napirendre venni.

Szólt még a helyi tömegközleke-
désrõl, a menetrendváltozásról és
a 14 százalékos jegy- és bérletár-
emelkedésrõl. Szorgalmazzák,
hogy készüljön utasfelmérés, mert
az önkormányzatot közel egymil-
liárd forint veszteségfinanszírozás
terheli. 

NEHÉZ ÉV KÖVETKEZIK
A TIÉD A VÁROS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A zalaegerszegi közgyûlés ellenzéki képviselõcsoportjának kép-
viseletében Keresztes Csaba frakcióvezetõ és Góra Balázs sajtó-
tájékoztatón értékelte az idei év elsõ közgyûlésének döntéseit.

A LEGNAGYOBB ADÓZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK
4,4 MILLIÁRDRÓL 5,4 MILLIÁRDRA NÕTT AZ IPARÛZÉSIADÓ-BEVÉTEL

Bauer Arnold (Zala-Müllex Kft.), Balaicz Zoltán,
Tornyos Péter (Tornyos és Társa Kft.), Lendvai Tamás (ADA Nova Kft.) 



Intenzív és egy szubintenzív
ellátást biztosító inkubátorok-
kal felszerelt új koraszülött-
mentõ autóval gazdagodott a
Koraszülöttmentõ és Gyermek-
intenzív Alapítvány, amit a szer-
vezet a jármûipari tesztpálya fõ-
épületében megrendezett bál-
ján adtak át. Az eseményen a
hagyományokhoz híven Lelkes
segítõ, Tündérkéz és Gyógyító
mosoly díjjal jutalmaztak egy
védõnõt, három nõvért és egy
orvost.

– Antal Lívia –

Még az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium támogatta a
speciális mentõautó kifejlesztését,
amit dr. Gárdos László, a Koraszü-
löttmentõ és Gyermekintenzív Ala-
pítvány alapítója, a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház Gyermek-
osztályának osztályvezetõ fõorvo-
sa mutatott be a rendezvényen. A
mentõautó különlegessége, hogy
például ikerszülés esetén a két
csecsemõt egyszerre tudják be-
szállítani egy kórházból a zala-
egerszegi Perinatális Intenzív
Centrumba. Az egyik inkubátorban
a legmagasabb mûszaki és orvos-
technológiai követelményeknek

megfelelõ ellátás, míg a másik in-
kubátorban szubintenzív szintû el-
látás biztosított számukra. Az in-
tenzív inkubátor hazánkban egye-
dülálló, teljesen automata hord-
szerkezetét az alapítvány és a
mentéstechnikai eszközökkel fog-
lalkozó Ambu-Box Kft. közösen
fejlesztette ki. Lélegeztetõ beren-
dezése svájci csúcstechnológia,
inkubátora szintén csúcsminõség,
ilyent használnak az amerikai
légimentõk. Sikerült olyan innová-
ciót végrehajtani, amelyre eddig a
kilenc hazai koraszülöttmentõ
centrum egyikében sem volt lehe-
tõség, hangsúlyozta az osztályve-
zetõ fõorvos.

A Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány hiánypótló
feladatokat lát el a nyugat-magyar-

országi régióban a koraszülött-
mentés, valamint a gyermekinten-
zív ellátás és a gyermek-rehabili-
táció területén. Biztosítja a kora-
szülöttmentõ autó személyzetét és
mûködését. A régi jármûvel az el-
múlt 13 évben több mint 1500 al-

kalommal mentettek gyermekéle-
tet. Elhangzott, a koronavírus-jár-
vány nemcsak az alapítványi bál
megrendezését gátolta meg az el-
múlt két évben, hanem hátráltatta

a gyermekrehabilitációs központ
kialakítását is. De csak egy idõre,
hiszen zajlik a kezelõk kialakítása
a szintén az alapítvány által létesí-
tett baba-mama házban. A kültéri
rehabilitációs park építése pedig
hamarosan kezdõdik, amely lehe-

tõvé teszi, hogy a kezelés miatt
hónapokra kórtermekbe zárt gye-
rekek kint, a szabad levegõn tudja-
nak tartózkodni, gyógyulni. 

A rendezvényen Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos százezer forintot ajánlott
fel az alapítvány részére és prof.
dr. Palkovics László fõvédnök ne-
vében mondott köszöntõt. Az elis-
meréseket Peresztegi Imre, az
alapítvány kuratóriumának lekö-
szönõ elnöke, valamint Nagy And-
rás új kuratóriumi elnök adta át.
Tóth Anikó védõnõ Lelkes segítõ
díjat vehetett át. Tündérkéz nõ-
vérösztöndíjban részesült Maár
Andrea Zsófia csecsemõ- és gyer-
mekápoló, sürgõsségi szakápoló,
Vargáné Németh Krisztina csecse-
mõ- és gyermekápoló, valamint
Zsohárné Németh Tünde csecse-
mõ- és gyermekápoló. Gyógyító
mosoly díjban és Hûséggel az itt-
honi gyermekgyógyászatért or-
vosösztöndíjjal jutalmazták dr. Be-
regszászi Andrea csecsemõ- és
gyermekgyógyász fõorvost, neo-
natológust.

3Aktuális

Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április
13-i ülésén együttmûködési megállapodást
kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért
Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatá-
si intézményekben tanuló hallgatóknak adható
felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításá-
ról, melyhez az anyagi forrást továbbra is
ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Köz-
alapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz
közzé felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyeré-
sére. 

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 iga-
zolt rendkívüli események (így különösen beteg-
ség, baleset) miatti halasztás (passzív félévek)
idõszakai. 

A pályázók köre:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme
alapján az a 
a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelke-

zõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon
Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mecha-
tronikai Képzési és Kutatási Intézetében mû-
szaki mérnök (mechatronikai, gépész- és
tesztmérnök) képzésen az elsõ diploma
megszerzése érdekében BSc/BA képzésben
végzi tanulmányait,

b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelke-
zõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaeger-
szeg város közigazgatási területén mûködõ
bármely államilag elismert felsõoktatási intéz-
ményben (PE ZEK, PTE ETK ZKK) az elsõ
diploma megszerzése érdekében BSc/BA
képzésben vagy MSc/MA képzésben végzi
tanulmányait.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott

esetben max. 15.000 Ft/hó 

• A pályázók köre b) pontjában meghatározott
esetben min. 5.000 Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az
I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónap-
jára, valamint a II. félév február 1–június 30. közöt-
ti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyó-
sítására 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 je-
len pályázat kiírását követõen a 2023. már-
cius 1–március 16. közötti idõszakban
nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg
Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz
CSAK E-MAIL-BEN. A pályázati kiírás közzé-
tételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási
határidejét követõen beadott kérelmek elutasí-
tásra kerülnek. 

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában megha-
tározott hallgatók formanyomtatványon
nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni
kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a
kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jog-
viszony-igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt
leckekönyv hiteles másolatát. Minimum 5
kredit teljesítése kötelezõ. A hiányosan be-
nyújtott kérelmeket nem áll módunkban el-
fogadni.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zala-
egerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Karrier Irodájába kell eljuttatni E-MAIL-BEN. 

Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A. 
karrier@zalaegerszeg.hu

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

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

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

LÖVÖLDÖZÉS A KERTVÁROSBAN

Az elmúlt héten a kertvárosi városrészben, a Köztársasági út egyik társasházában sorozatos
durranásokra lettek figyelmesek a lakók. Az érintett magánlakás tulajdonosának viselkedése
már korábban is feltûnést keltett, kiabált, szemetet dobált ki az erkélyrõl, rendkívül agresszív
viselkedést tanúsított. Emiatt rendõrségi eljárás is indult ellene a közelmúltban. 

A lövöldözés délelõttjén a szomszédjára akart ráijeszteni egy szabadon megvásárolható gázri-
asztó fegyverrel, amibõl célzás nélkül adott le lövéseket. A rendõrség nagy erõkkel érkezett a hely-
színre, majd a TEK kommandósai is megjelentek. Mindezt látva az érintett személy önként ajtót nyi-
tott, állapota miatt a mentõk a pszichiátriára szállították. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság
miatt indult ellene eljárás. 

– V. Zs. –

A részletekrõl a helyszínen saj-
tótájékoztató keretében számolt
be Balaicz Zoltán polgármester,
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, Galbavy Zoltán önkormány-
zati képviselõ.

A polgármester felidézte, hogy
az elmúlt években a tér körül már
megújult a Mátyás király utca, a re-
formátus templom, az evangélikus
lelkészház, továbbá egy székely-
kapuval is gazdagodott a terület.

Mint mondta, szeretnék, ha az
1756-ban épült Kálvária kápolna is
új külsõt kapna majd. Ebben a
temetõbern nyugszik Czobor Má-
tyás is, aki 1918–1936 között volt
a város polgármestere.

Igazi rózsák terévé változik a
terület, az egész tér megújul, az új
termõföldbe 2600 tõ rózsát ültet-
nek, lesznek új sétányok, padok,
hulladékgyûjtõk, kerékpártárolók.
Kisfaludi Strobl Zsigmond Kis
makrancos címû szobra is fel lesz
újítva a szökõkúttal együtt – fogal-
mazott Balaicz Zoltán. 

Vigh László hozzátette: Zala-
egerszegen olyan létesítmények,
beruházások és felújítások jöttek
és jönnek létre, amire az ország-
ból is sokan kíváncsiak. Így egyre

többen látogatnak a városba. Az
országgyûlési képviselõ célja,
hogy minden szükséges forrást el-
érjenek Zalaegerszeg számára. 

A Kovács Károly Városépítõ
Program nélkül az ilyen beruházá-
sok nem valósulhatnának meg –
hangsúlyozta Galbavy Zoltán. El-
mondta: sokan megkeresték a kör-
nyékrõl, amikor elkezdõdött a
munka, attól tartva, hogy parkoló-
helyek épülnek a területen. Min-
denkit megnyugtatott, hogy a tér
ismét zöld lesz és szebb, korsze-
rûbb az eredetinél.

A kivitelezõ Naste-Bau Kft. ügy-
vezetõje, Kovács Dezsõ megkö-
szönte az önkormányzat megbízá-
sát, és felhívta a figyelmet az egész-
séges környezet fontosságára.

IGAZI RÓZSÁK TERÉVÉ VÁLIK
FELÚJÍTJÁK A KIS MAKRANCOS SZOBROT A SZÖKÕKÚTTAL EGYÜTT

A Kovács Károly Városépítõ Program keretébõl újul meg a za-
laegerszegi Rózsák tere. Eddig a meglévõ járda- és sétányburko-
latokat, a régi szökõkút medencéjét és használaton kívüli vezeté-
keit bontották el.

ELHUNYT

FARKAS IMRE
88 éves korában elhunyt

Farkas Imre, a Zalahús Zrt.
elnök-vezérigazgatója, Zala-
egerszeg díszpolgára. Tíz
évig volt a Zala Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara
elnöke és számos egyéb
szakmai szervezetekben is
tevékenykedett.

1990-ben a Magyar Köz-
társaság Csillagrendje kitün-
tetéssel ismerték el munkás-
ságát. 2000-ben Pro Urbe Za-
laegerszeg elismerést kapott,
2004-ben lett a város díszpol-
gára. 

Haláláig ápolta személyes
kapcsolatait, folyamatosan
részt vett a város ünnepi köz-
gyûlésein. 

Dolgozók és közéleti személyiségek a régi és az új mentõautó elõtt.

EGYSZERRE KÉT BABA IS SZÁLLÍTHATÓ

Fotó: Galbavy Zoltán



4 Helytörténet

A Hydrocomp Mélyépítõ Kft.
munkagépeivel városszerte ta-
lálkozhatunk, hiszen az idén 30
éves fennállását ünneplõ gaz-
dasági társaság részt vesz az
ivóvíz- és szennyvízhálózati re-
konstrukciókban, valamint a
Kosztolányi utca kétirányúsí-
tásának munkálataiban.
Dormán László ügyvezetõvel
beszélgettünk a jubiláló zala-
egerszegi cég múltjáról és a je-
lenérõl. 

– Antal Lívia –

– Harminc év jelentõs idõ egy
vállalkozás életében. Hogyan
emlékszik vissza a kezdetekre? 

– Társaságunk egészen ponto-
san 1993. június 2-án alakult meg
az 1962-tõl tevékenykedõ és elõd-
jének számító Zalaegerszegi Víz-
gazdálkodási Társulatból. Mivel át-
vettük személyi és technikai állo-
mányát, nem kezdõ vállalkozás-
ként indultunk, hanem jelentõs
cégként, amelynek sikeres mûkö-
dését több éves szakmai múlttal
rendelkezõ szakembergárda ala-
pozta meg. Akkoriban 90 fõt foglal-
koztattunk, jelenleg 70–80 fõt. Tel-
jesítményünk folyamatosan emel-
kedett, 2022-ben 1,8 milliárdos for-
galommal zártuk az évet. Eszköz-
állományunk fejlesztése is folya-
matos. Az energiahatékonyság ér-
dekében elõbb a Köztársaság úti
irodaházunkra szereltünk fel nap-
elemeket. Most a Zrínyi úti gép-
üzemünk és raktárunk van soron:
a napelemrendszer kialakítására
közel 9 millió forintot nyertünk. 

– Milyen tevékenységeket
vállalnak fel?

– Tulajdonképpen mindent,
ami a vízzel, a közmû-infrastruk-
túrával kapcsolatos. Erre a hydro
szó is utal társaságunk nevében.
Így víz- és csatornahálózat-épí-
tés, tavak, tározók építése, belte-
rületi vízrendezés, ivóvíz- és
szennyvíztelepek építése, továb-

bá utak, parkolók, járdák és ke-
rékpárutak létesítése. Mûködési
területünk Zala és Vas várme-
gyékre összpontosul, de dolgoz-
tunk Gyõr-Moson-Sopron, Komá-
rom és Baranya vármegyékben.
Immár harminc éve tevékenyke-
dünk a szakmában. Úgy gondo-
lom, s talán nem tûnik szerényte-
lenségnek, hogy a Hydrocomp
Kft.-t meghatározó és stabil mû-
szaki háttérrel rendelkezõ mély-
építési középvállalatként tartják
számon a térségben. 

– Mekkora szeletet tesz ki
megbízásaikban a város?

– Jelentõs hányadot, hiszen
két nagyprojektben is dolgozunk
jelenleg.  Ezek egyike a KEHOP-
projekt, amelyben 28, illetve 14-
14 helyszínen valósul meg ivóvíz-,
valamint szennyvízhálózati re-

konstrukció a városban. Az önkor-
mányzat a megrendelõ, a Zalavíz
Zrt. a kivitelezõ, amelynek alvál-
lalkozója vagyunk. A teljesség
igénye nélkül: elkészült a pózvai
ivóvízbekötés, a kaszaházi ivóvíz-
rekonstrukció, a jánkahegyi víztá-
roló felújítása és az Átalszegett úti
emelõ szigetelése. Jelentõs mun-
ka lesz a páterdombi nyomásöve-
zet kialakítása, továbbá a Dózsa-
iskola és a régi szennyvíztelep
közötti ivóvíz-gerincvezeték re-
konstrukciója. A szennyvízrend-
szert érintõ munkák során elké-
szült a Kabók Lajos utcai szenny-
vízcsatorna rekonstrukciója, a
MÁV elõtti csatornakiváltás, befe-
jezés elõtt áll a Lépcsõsor és a dr.
Jancsó Benedek utcákban a
szennyvízhálózat felújítása. Meg-
kezdõdtek a szennyvízkiváltási

munkálatok a Jókai Mór és az
Arany János utcákban, illetve a
Gasparich utcában. 

– Látványos a haladás a
Kosztolányi utcában.

– A Kosztolányi utca két-
irányúsítását szolgáló projektet
megelõzõen már korábban meg-
történt a közmûcsere például a
Berzsenyi utca keresztezõdésé-
ben, a Kovács Károly téren és a
Petõfi utcában. Nagyon szép és
jelentõs feladatot kaptunk a Kosz-
tolányi utca kétirányúvá, illetve
háromsávossá tételében, amelyet
az Inter-Tefu Kft.-vel konzorcium-
ban végzünk. A kivitelezéssel
érintett terület a Balatoni úttól
egészen a Hunyadi utcáig 1342
métert tesz ki. Jelenleg a csapa-
dékcsatorna rekonstrukcióján dol-
gozunk, a meglévõ útpálya bontá-
si munkáin, valamint a hírközlési

és távközlési alépítmények cseré-
jén. A feladat nagyon összetett,
amit jelez az is, hogy a meglévõ
három jelzõlámpás forgalomirá-
nyítás átépül, és két új létesül a
Kosztolányi és a Békeligeti utcák,
valamint a Kovács Károly tér és a
Berzsenyi utca keresztezõdései-
ben. A kivitelezés magában fog-
lalja az út- járda-, parkoló- és
autóbuszöböl-építési munkálato-
kat, csomópontok átépítését, a
közvilágítási hálózat bõvítését,
forgalmirend-változtatásokat és a
parkosítást is. A munkálatok elsõ
ütemének határideje augusztus
vége. Kiemelném, hogy a lakos-
ság hozzáállása példás, nagyon
toleránsak az emberek. A konzor-
cium által jelenleg kivitelezés alatt
álló északi részt követi a déli sza-
kasz, amely a Hunyadi utca és a
vasútállomás közé esik. Ez ahhoz

szükséges, hogy az elsõ és a má-
sodik ütem, illetve szakaszok for-
galomtechnikai szempontból ösz-
szekapcsolódjanak, és ezáltal lét-
rejöjjön a kétirányú közlekedés a
Kosztolányi utcában.

– Amellett, hogy a
Hydrocomp Mélyépítõ Kft. hely-
ben ad munkát, a társadalmi fe-
lelõsségvállalásból is kiveszi
részét a kezdetektõl fogva. 

– Zalaegerszegen született lo-
kálpatriótaként fontosnak tartom a
helyi kultúra, egészségügy és a
sport támogatását, lehetõsé-
geinkhez mérten. A 2000 körüli
években a ZTE futballcsapatát tá-
mogattuk. Késõbb a kosárlabda-
csapatot, amelyhez az elmúlt év-
ben visszatértünk. Novemberben
egyelõre erre a szezonra szóló tá-
mogatási szerzõdést írtunk alá a
ZTE KK-val azzal az opcióval,
hogy ez meghosszabbítható. A
csapat mezén látható cégünk ne-
ve és logója. Bízunk benne, hogy
továbbra is ilyen jól teljesítenek a
bajnokságban. A kosárlabda min-
dig a szívügyem volt. Talán nem
véletlen, hogy öt unokám közül
négy kosarazik. Névadó szponzo-
rai vagyunk a Csuti Hydrocomp
Sportegyesületnek, amely hat-
szoros bajnokcsapat. Támogatjuk
Mányoki Attila hosszútávúszót is.
Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy Zalaegerszeg önkormány-
zata 2021-ben Sport mecénása
díjjal ismerte el szponzorációs te-
vékenységünket. 

(x)
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Csapadékcsatorna építése a Kosztolányi utcában.

Szennyvízcsatorna-kiváltás a Gasparich utcában.

A 21. század emberének ter-
mészetes az utazás, szeretünk
más tájakat, kultúrákat felfedez-
ni. De mi volt a helyzet évszá-
zadokkal ezelõtt? Kik és ho-
gyan utaztak a középkorban, és
milyen veszélyek leselkedtek
rájuk? Ezekre a kérdésekre ke-
reste a választ a zalaegerszegi
Lokálpatrióta Klub legutóbbi
ülésén dr. Bilkei Irén történész,
nyugalmazott fõlevéltáros.

– pet –

A József Attila-tagkönyvtárban
rendezett összejövetelen Iványi Il-
dikó elnök bevezetésképpen el-
mondta: több mint 25 esztendõs a
klub, és Bilkei Irén az elmúlt évek-
ben már többször volt vendég. Fõ-
leg a középkori életmóddal kap-
csolatban tartott érdekes, színes
elõadásokat, most ez a sorozat
folytatódik.

Az „Útonjárók és útonállók –
utazás a középkorban” címû elõ-
adás elsõsorban arra világított rá,

hogy bár a kíváncsiság, tudás-
szerzés és a felfedezés öröme a
korábbi évszádok emberét is moti-
válta, azért korántsem volt annyira
egyszerû dolguk, mint nekünk.
Persze akadályok most is hárul-
hatnak az utazók elé: gondoljunk
csak a koronavírus miatt elrendelt
korlátozásokra. A történész elárul-
ta: az elõadáshoz, illetve az ezt

megelõzõ kutatómunkához épp a
pandémia és a bezártság adta az
ötletet és az ihletet.

Talán mondani sem kell, hogy
az útjainkat a rómaiaktól örököltük.
Az úthálózatunk egy része ma is a
római kori nyomvonalat követi, így
nem csoda, hogy a kora középko-
ri keresztes hadjáratok idején még
bõven használták õket. Az utak
másik része pedig kitaposott ös-
vény volt, melyeken csak korláto-
zottan lehetett közlekedni: fõleg
nyáron – bár ekkor eléggé porosak
voltak – vagy télen, mikor befagy-
tak. A két állapot között többnyire
akkora volt a sár, hogy a korabeli
kocsik megsüllyedtek rajta. Megle-
põ, de Zala megye középkori úthá-
lózata elég sûrû volt. A megye
múltját feldolgozó Holub József

történész korábban 38 vámhelyet
írt össze. A középkori utak jogilag
nem voltak egyformák, nem min-
denki engedte meg, hogy a birto-
kán áthaladjanak, vagy, hogy ezt
ingyen tegyék meg; ezért a tulaj-
donosok vámot szedtek.

Hogy kik voltak a korabeli
útonjárók? Például a király és ud-
vari kísérete, hiszen ekkoriban

még nem volt állandó székhelye
az uralkodónak. Buda–Visegrád–
Diósgyõr között „ingázott”. Körül-
belül 30 kilométert tettek meg egy
nap alatt a megrakodott szekerek-
kel, a lovasok ennél azért gyorsab-
ban mentek. Szintén utaztak a kö-
vetek, a diplomaták, a katonák és
a nemesek. Ezenkívül a papok,

zarándokok, kereskedõk, mester-
legények, valamint a külföldi egye-
temekre eljutott magyar ifjak. Ter-
mészetesen a kémkedés/hírszer-
zés feladatait is az utazók látták el,
és valamiféle „egészségturizmus”
is mûködött már akkoriban. Akik
megtehették, gyakran felkeresték
a gyógyhelyeket, gyógyfürdõket. A

parasztoknak viszont kevésbé
adatott meg, hogy útra keljenek.

Az elõadó elmondta: az utazás
nem volt veszélytelen. Részben az
utak állapota és a vadállatok miatt,
de talán ennél is nagyobb gondot
okoztak az útonállók. Sok táma-
dás érte az adószedõket. Szinte
minden második középkori okle-
vélben találni erre vonatkozó ada-
tot. A középkor útjain élénk keres-
kedelem folyt, ami a bûnözõknek
szinten alkalmas terepet biztosított
a rablásra, támadásra.

A történész a korszak jármûvei-
re is kitért: elsõ körben a kordé és

taliga terjedt el, melyekkel már
személyeket és árut is lehetett
szállítani. A szekér pedig ezeknél
is fejlettebb közlekedési eszköz
volt. Fontos megemlíteni a kocsit,
mint magyar találmányt. Ez a „mo-
dernebb” szekér Kocs községbõl
származott. 1518-ban már szere-
pelt egy feljegyzésben. Négy sze-
mély plusz a fuvaros ült rajta. A
kordékhoz képest nagy fejlõdés-
nek számított: a könnyedebb szer-
kezet, a rugalmasabb vasalatlan
kerék és a hármas fogatolás ke-
vésbé rázta ki az ember lelkét az
utakon.

– pet –

Boldog Buzád emlékezetérõl és
a hozzá kötõdõ kis-balatoni várak
feltárásáról beszélt az érdeklõdõk-
nek. Boldog (II.) Buzád a 13. szá-
zad óta máig Zala egyetlen közép-
kori szentje, személyéhez kapcso-
lódik több középkori kisvár – pél-
dául a zalaszabari és a balaton-
magyaródi – alapítása.

Vándor László elmondta: az
1980-as években, a kis-balatoni
ásatások kapcsán került elõ Buzád
személye. A középkori Zala várme-
gye területén körülbelül 38 nyugat-
európai mintára épített kisvár volt.
Ezek jelentõsebb nemzetségek
mentsvárai voltak. Többségük a tö-
rök kor idején elpusztult. A Hahót–
Buzád nemzetség vélhetõen a 12.
században került Magyarországra.
Nevüket a Kézai- és a Thuróczy-
krónika is említi, bár származásukat
rosszul jelölik.

A Hahót nembeli Buzádok ágá-
hoz tartozott (a késõbb boldoggá
avatott) II. Buzád, akinek Zala és
Sopron vármegyében is voltak bir-
tokai. Pozsonyi fõispán, majd vasi
és soproni bán lett. A források sze-
rint 1233-ban belépett a domonko-
sokhoz, és szerzetesnek állt a rend
pesti kolostorába. Hogy ezt megelõ-

zõen székhelye sokáig a zalasza-
bari vár volt, onnan tudható, hogy
miután szerzetes lett, rendelkezett a
vár sorsáról. Vagyona ugyanis már
nem lehetett, így birtokait szétosz-
totta fiai között. 

A régészeti feltáráson a szabari
várból Árpád-kori leletek kerültek
elõ, az anyag mennyisége és minõ-
sége is azt erõsíti, hogy lakták a vá-
rat – fogalmazott az elõadó. Hozzá-
tette: II. Buzád nagyhatalmú fõúrból
lett domonkos szerzetes, aki a ren-
den belül is hamar elöljáróvá és a

tudományok mesterévé lépett elõ.
Köszönhetõ ez annak is, hogy írni-
olvasni tudó ember volt, ami akkor
ritkaságnak számított. Sorsát a ta-
tárjárás pecsételte meg. Bár lett
volna rá lehetõsége, nem menekült
el: a krónikák szerint a templomban
az oltár elõtt imádkozva várta a ta-
tár sereget, és áldozatul ajánlotta
magát az Istennek. A tatárok 1243
decemberében végezték ki. Tiszte-
lete elterjedt volt a középkorban,
alakja a Képes Krónikában is meg-
jelenik, majd szentté is felterjesztet-
ték. A szentté avatási folyamat nem
zárult le, ám ennek megelõzõ lépé-
seként boldoggá avatták.

A Buzádok szabari ága kihalt,
birtokaik a Bánfiakra szálltak. Bol-
dog Buzád alakja pedig sokáig fe-
ledésbe merült. Vándor László
1996-ban a Pannon Tükör folyóirat
hasábjain jelentkezett egy a témá-
hoz, és a zalai középkorkutatáshoz
kapcsolódó tanulmánnyal. 2009-
ben Hahóton szobrot emeltek
Buzád tiszteletére, néhány éve
Letenyén egy kilátó, továbbá egy
megyei hagyományõrzõ egyesület
is viseli nevét.

NAGYHATALMÚ FÕÚRBÓL DOMONKOS SZERZETES
ELÕADÁS ZALA EGYETLEN KÖZÉPKORI SZENTJÉRÕL

Régészeti esték címmel indított elõadás-sorozatot a Mindszen-
tyneum a Göcseji Múzeummal közösen. Elsõként dr. Vándor
László régész, nyugalmazott múzeumigazgató volt a vendég, aki
a középkorba invitálta a hallgatóságot.

Dr. Vándor László

UTAZÓK ÉS ÚTONÁLLÓK A KÖZÉPKORBAN
KIK, ÉS MILYEN CÉLLAL KELTEK ÚTRA?

Dr. Bilkei Irén



A térben lebegõ látásvizsgáló
táblák miatt mindjárt az elején
gyanakodhatnánk, hogy valami
nincs rendben a szemmel.
Azonban a nyitány vicces mo-
nológja, majd a szarkasztikus
hangulatú párbeszéd a házas-
ságról (a „Míg a halál el nem
választ” szöveg miatt minden
esküvõ pont olyan, mint egy te-
metés) eltereli a nézõ figyelmét.

– pP –

A szórakoztató jelenetek „elva-
kítják” a közönséget, ezért a fõ-
szereplõ srác, Don (Szántó Ba-
lázs) bejelentése annál nagyobbat
üt: születése óta vak. A Keresztury
VMK-ban a közelmúltban mutatták
be a fõvárosi Art-Színtér Társulat
„A pillangók szabadok” címû pro-

dukcióját, mely Leonard Gershe
drámaíró 1969-es mûve alapján
készült. Az elõadás egy könnyed,
háromszereplõs szerelmi vígjáték-
nak tûnik, de annyiféle társadalmi
és pszichológiai kérdést feszeget,
hogy jóval mélyebb egy egyszerû
szórakoztató színdarabnál.

Ki számít nézõnek (látónak)? –
merülhet fel a kérdés. Az, akinek
tökéletesen mûködik a szeme,

vagy az, aki képes a világ rezdülé-
seit érzékelni maga körül akkor is,
ha a látószerve nem mûködik.
„Senki nem olyan vak, mint az, aki
nem akar látni” – hangzik el az elõ-
adás egyik drámai pontján. Maga
a történet egyszerû (is lehetne).
Adott két fiatal, a már említett Don,
aki kirepülve a családi fészekbõl
épp önálló otthont próbál teremte-

ni magának a felhõkarcolók között.
Ideje jó részét zenegépe mellett
tölti, és dalszerzéssel foglalkozik.
Valamint szomszédja, Jill (Mosoly-
gó Sára), a szabadságmániás szí-
nésznõcske (vagy legalábbis az
szeretne lenni), aki úgy repked
egyik férfitõl a másikig, mint ahogy
a pillangók szállnak virágról virág-
ra. Kérdés persze, hogy kinek, mit
jelent a szabadság. Sodródást, ki-

csapongást, vagy felszabadulást,
kirepülést, önálló életet.

Mit kezdhet egymással a világ-
ból rengeteg ingert érzékelõ, ám
fogyatékkal élõ fiú, (akinek lakó-
és élettere erõsen beszûkült, elõre
kiszámolt lépések, valamint az is-
mert tárgyak, felületek érintése ad
csak biztonságot), és a látszólag
szabad, ám érzelmi kötõdésre
képtelen lány? Fõleg, miután be-
toppan a kedves mama! A tipikus
anyós karakter, vagyis Don túlgon-
doskodó anyja, Mrs. Baker (Hegyi
Barbara), „beletrollkodik” a bimbó-
zó románcba, hogy végre haza vi-
gye fiát a szûkös albérletbõl. A fel-
nõtté válás nehézségei, a kiegyen-
súlyozottnak nem nevezhetõ szü-
lõ-gyerek viszony, a másság, elfo-

gadás, megbocsájtás folyamatos
feszültsége és néha groteszk hu-
mora adja az elõadás dinamikáját.
Sõt, még a kortárs és klasszikus
mûvészetfelfogás is vív egy rövid-
ke csatát az egyik látványos jele-
netben. De az a kérdés is rendre
elõjön, hogy bocsánatot illik-e kér-
nünk akkor, ha természetesen vi-
selkedünk egy vakkal, elfelejtve
annak fogyatékosságát. A fiúnak a
nemlátás ugyanis természetes ál-
lapot (az alakításnak köszönhe-
tõen mindvégig annak is érezzük).

Mind a fiatal rendezõ (Csiby
Gergely), mind a színészek jól la-
víroznak a szórakoztatás-elgon-
dolkodtatás flexibilis határai kö-
zött. Mintha a díszlet és a kellé-
kek zöme is ehhez készült volna.

Persze a lebegõ – felfújható és le-
ereszthetõ – „felhõkarcolók” talán
azt is jelzik, hogy álmainkból és
vágyainkból (mely szavak Don
saját dalában szerepelnek) köny-
nyen légvárakat építhetünk. Eb-
ben a fantáziavilágban pedig a
tárgyak is sokszor légnemûek (a
kellékek közt sok a felfújható, gu-
miból készült tárgy). A szerelem
pedig ahogy betoppant az éle-
tünkbe, úgy el is röppenhet, akár
egy pillangó. Pláne, ha a fiát min-
den helyzetben irányítani akaró
anya gondoskodik egy kicsit errõl
is. 

Nagyjából huszonnégy óra for-
dulatos eseményeit látjuk sûrítve,
mégis szinte átfogó képet kapunk
három személyiségrõl, valamint a

múltjukról és a köztük lévõ – sok-
szor még ki sem forrt – viszony-
rendszerrõl. Talán az anya-fiú ki-
beszélõs/kibékülõs jelenettel a
rendezõ kicsit húzhatta volna to-
vább a nézõk agyát. A megértés,
megbocsájtás gyorsra sikerült,
ezen a ponton elfért volna több fe-
szültség is a színpadon. 

Azon meg csak törhetjük a fe-
jünket, hogy vajon egy idilli, beke-
retezett álomképet láttunk a sze-
relmespárról az elõadás végén,
vagy egy valódi, cukormázas
happy end-et? Don dala nem ez
utóbbit sejteti. Bár az új életet jel-
képezõ sárga bõrkabát (amit már
nem a mama adott rá), a fiún ma-
rad a zárójelenetben, és ez ad né-
mi reményt a folytatáshoz.

A színház, a zene és a
performansz határterületein
mozgó elõadás érkezik hamaro-
san Zalaegerszegre. A QJÚB –
A kocka kibontása címû pro-
dukciót Vecsei H. Miklós szín-
mûvész álmodta, majd rendezte
meg alkotótársaival.

– pet –

A koncertszínházi elõadás Pi-
linszky János önéletrajzi kötetébõl
indul ki, de Csoóri Sándor-szöve-
geket is felhasznál. A közönség
március 23-án, 19 órától láthatja a
különleges színházi produkciót a
Keresztury VMK-ban.

Vecsei H. Miklóst sokan a Víg-
színház Nemecsek Ernõjeként is-

merik, ám néhány éve elhagyta a
társulatot, hogy munkatársaival
megteremtse saját színházi vilá-
gát. A „QJÚB – A kocka kibontá-
sa” Pilinszky János és Csoóri
Sándor életmûve alapján, a
KiégõIzzók csapatának élõ, vetí-
tett díszletében, Koltay Szonja
installációjával repíti el a nézõt
egy különös hangulatú térbe. A
látványvilág, a zenei komplexitás
és a fénymûvészet elemeit próbál-
ták meg a lehetõ legkatartikusabb
formában elõállítani, hogy a két

költõóriás életmûve ne csak a
szavak szintjén ragadjon meg em-
lékezetünkben. 

Az elõadásnak számos aktuális
üzenete van, amely érvényes a
ma történéseire is, ezzel szeret-
nénk hitet tenni olyan értékek mel-
lett, amelyek kiveszõben vannak –
nyilatkozta korábban a darabról
Vecsei. Az elõadásban Pilinszky
életét mutatják be, de nem azt,
hogy mi történt vele, hanem azt,
hogy mit vett észre a világból (hi-
szen a költõ önéletrajzi írása is er-

rõl szól). A sok absztrakt esszé
mellé pedig olyan verseket válasz-
tottak, amelyek egyrészt jól meg-
zenésíthetõk, másrészt az esszé
által leírt érzéseket felerõsítik. Ze-
neileg azért érdekes ez, mert itt
nemcsak megzenésítésrõl van
szó, hanem arról is, hogy a zené-
nek követnie kellett az egész élet-
mû hangulatát. Így összeállt egy
alternatív, szinte progresszív
rocklemez a Pilinszky-életmûbõl –
fogalmazott a nullahategy.hu-nak
a rendezõ.

Az elõadás vendége, vagy ha
úgy tetszik „elõzenekara” a Platon
Karataev Duo. A QJÚB alkotócsa-
patának tagjai pedig Vecsei H.
Miklós mellett Hegedûs Bori
(ének), Mihalik Ábel (dob), Frim-
mel Jakab (billentyû, elektronika),
Paczári Viktor (basszusgitár) és
Ratkóczi Huba (szólógitár). (A
névsort végignézve gyorsan kita-
lálhatjuk, hogy zalaegerszegi szá-
lai is vannak a produkciónak, hi-
szen Frimmel Jakab az ismert
képzõmûvész, Frimmel Gyula fia.)

A március 23-i elõadásra a
Keresztury VMK honlapján lehet
jegyet vásárolni.
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– pet –

Az elmúlt év egyik legnagyobb
Zala megyei régészeti ásatása
Sármellék határában zajlott. A kö-
zel 10 hektár nagyságú területen
12 korszak leletei kerültek elõ. A
legkorábbi földmûvelõk házai kö-
zel 8000 évvel ezelõtt álltak itt a
folyóparton, amit ma Zalának hí-
vunk. A feltárás déli részén egy
késõ rézkori (badeni kultúra – Kr.
e. 3600/3500–2800) település
nyomai tárultak fel. Házhelyeket,
élelemtároló vermeket és emberi
temetkezést is találtak a múzeum
munkatársai.

Az egyik legizgalmasabb
jeleség egy áldozati gödör volt,
mely 2 kõbaltát, és összesen 53
kerámiaedényt rejtett. Ezek egy ré-
sze teljesen épen vészelte át az év-
ezredeket. Nagy valószínûséggel
egy ünnepi lakoma, vagy rituális
esemény edényeit ásták el az egy-

kor itt élt emberek. Ezekbõl muta-
tunk be néhányat a közönségnek –
mondta Eke István régész-térinfor-
matikus, az ásatás vezetõje. 

Hozzátette: a most kiállított tár-
gyak érdekessége, hogy a lelete-
ket 2022. november végén, éppen

abban a pár napban találták meg,
amikor közeledett a kutatási határ-
idõ vége, és le kellett vonulniuk a
tereprõl. Tehát tényleg az utolsó
pillanatban bukkantak rá, majd
emelték ki a leletegyüttest.

A polgármesteri hivatalban
mericék (vagyis folyadék merésé-
re szolgáló ivóedények), egy dí-

szes, füles fazék és egy halbárka
alakú edény látható, melyet vaj ké-
szítésére használhattak. 

LELETEK AZ ÁLDOZATI GÖDÖRBÕL
RÉZKORI EDÉNYEK A HÓNAP MÛTÁRGYAI

Egy rézkori áldozati gödörben talált leletegyüttes lett a Hónap
mûtárgya. A polgármesteri hivatal aulájában található vitrinbe a
Göcseji Múzeum munkatársai a napokban helyezték el a
kiállítássorozat legfrissebb anyagát.

– pet –

A valódi õsleleteket és a kora-
beli állatok rekonstrukcióit bemu-
tató interaktív tárlat többek között
arra is válaszokat keres, hogy
miért vannak a Földön jégkorszak-

ok, milyen állatok éltek és haltak ki
az eljegesedés idején? Illetve,
hogy mit és mennyit evett például
egy mamut ahhoz, hogy a korszak
klimatikus viszonyai között fenn-
maradhasson? A tudósok szerint
minimum napi 2 és fél mázsa,
egyes kutatók szerint viszont akár
5 mázsányi növény lehetett a „fej-
adagja”. A kiállításon látható an-
nak a mamutnak is néhány csont-

ja, melynek váza a zalaegerszegi
Rövid-Jánkáról került elõ 1902-
ben. 

A kiállítás arra is rávilágít, hogy
a Jégkor (vagyis a legutóbbi jég-
korszak) alatt több alkalommal
történtek úgynevezett fajkeletke-

zési és fajkihalási események.
Bár jelentek meg új fajok a színen,
összességében a folyamat a kiha-
lások felé tolódott el. 5 millió éve a
Föld élõvilága folyamatosan sze-
gényedik. Ugyanakkor a földi élõ-
világ változatossága a már emlí-
tett legutóbbi jégkorszaknak kö-
szönhetõ. A bemutató eloszlatja a
téma körül forgó tévhiteket is; pél-
dául, hogy mindent jég és hó borí-

tott a Földön. Jégkorszakoknak
ugyanis azokat a többmillió évig
tartó idõszakokat nevezi a tudo-
mány, amikor a bolygó felszíné-
nek egy részét borítja nagyobb,
összefüggõ jégtakaró. Az eljege-
sedést lassú (évmilliókig tartó) le-
hûlés és jégfelhalmozódás elõzi
meg. A Föld 4,5 milliárd éves tör-
ténetében több ilyen korszak is
volt, melynek nyomai ma is meg-
találhatók.

A tárlat különleges tárgyi anya-
gok, gerinces õsmaradványok, va-
lamint tudományosan hiteles re-
konstrukciók (pézsmatulok, gyap-
jas mamutborjú, sztyeppi bölény,
rénszarvas, óriás övesállat pán-
célja, óriáshiéna, kardfogú tigris)
segítségével mutatja be a legutób-
bi jégkorszak környezetre gyako-
rolt hatását, nyomait. De, az utób-
bi 2,5 millió év klímaváltozásairól,
és a kontinens jégtakaróinak moz-
gásáról is szól. Feltéve a kérdést:
vajon ma is jégkorszakban élünk?
Hiszen napjainkban Földünk 10
százalékát jég borítja, pedig voltak
olyan idõszakai a bolygónak, ami-
kor a sarkvidékeken nem volt jég-
sapka.

A vándorkiállítás fõleg a diákok
ismereteit szeretné bõvíteni, de
bármelyik korosztály számára tar-
togat érdekességeket. A megnyitón
Gecse Péter alpolgármester kö-
szöntötte a jelen lévõ második osz-
tályos csoportot, akik az Ady-isko-
lából érkeztek az interaktív tárlatve-
zetésre. A kiállítás március 3-ig lá-
togatható.

JÉGKORSZAK ÁLLATREKONSTRUKCIÓKKAL
KIÁLLÍTÁS AZ ELJEGESEDÉS IDÕSZAKAIRÓL

Aki a népszerû animációs film után kíváncsi a jégkorszak törté-
neti, természettudományi hátterére, látogasson el a Mindszen-
tyneum idõszaki kiállítótermébe. A napokban ugyanis Zalaeger-
szegre érkezett a Természettudományi Múzeum országos vándor-
kiállítása, a Jégkorszak.

KONCERTSZÍNHÁZ PILINSZKY ÉLETMÛVE ALAPJÁN
A KOCKA KIBONTÁSA: SZÍNHÁZ ÉS ZENE EGY TÉRBEN

A SZABADSÁG ÉS KIREPÜLÉS FESZÜLT VISZONYAI
A „PILLANGÓK SZABADOK” A VMK SZÍNPADÁN
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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:

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 (Alkotmány, Búzavirág, Gasparich út (Hegyközség és Platán sor közti
szakasz), Hegyközség, 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)

2023. március 3. NESZELE (Bükkfa, Csillagvölgy, Esthajnal, Gébárti 82-tõl és 65-tõl kezdõdõen,
Ilosvai, Irinyi J., Jedlik Á., Jégmadár, Király, Neszelei)
SÁGOD (Csapási, Csillagfény, Diófa, Fakopáncs, Fácános, Flamingó, Fûzfa, Haj-
nóczy, 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) 
KASZAHÁZA (Levendula, Kaszaházi, Panoráma tér, Papharaszt, Rózsavölgyi,
Ságodi u. 18-ig és 37-ig bezárólag, Vásártér, Zala)
GÓLYADOMB (Füzike, Gólyadombi, Kakukkfû, Tücsök, Verõfény)

2023. március 6. 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 Mi-
hály, Nyíres, Öveges József, Rét, Szent István, Szentmártoni, Tölgyfa, Vadvirág)
HATHÁZ (Hatházi, Reptéri)

2023. március 7. BESENYÕ (Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tmás, Hegyi út, Kutilapi,
Posta, Szövetkezet)

2023. március 8. BOTFA (Avashegy, Alsó-Avashegyi, Avashegyi, Botfa, Gesztenyési, Karácsonyhegyi,
Rózsás, Várberki)

2023. március 9. ÖREGHEGY (Krókusz, Öreghegyi, Pityke, Rózsadombi)
GÁLAFEJ (Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár, Jázmin, Ligetszépe,
Nárcisz, Százszorszép)
VAKAROSHEGY (Cédrus, Erdõalja, Forrás, Lejtõs, Sövény, Szeretet, Olajfa, Vaka-
roshegyi)
JÁNKAHEGY (Galagonya köz, Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Keresztes, Kikelet, Kõris,
Leander, Liliom, Mákvirág, Napkelet, Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Tõzi-
ke, Volán)
LUKAHEGY (Lukahegyi, Sugár)

2023. március 10. ZRÍNYI U. KÖRNYÉKE (Alsójánkahegyi, Árpád, Bajcsy-Zs. tér, Bartók Béla, Bem József,
Bokréta, Dobó K., József A., Katona J., Kút, Mátyás király, Móricz Zs., Napraforgó,
Orsolya tér, Orsolya út, Perczel Mór, Szent László, Tomori Pál, Tóth Árpád, Zárda, Zrínyi.

2023. március 16. EBERGÉNY (Bor, Majori, Mandulás, Nagy-Csarit, Táncoslapi, Tündér, Vass Lajos)
GÓGÁNHEGY (Akácfa sor, Árnyas, Borsétány, Barka, Bíbor, Citromfû, Csicsergõ,
Csillagfürt, Dombos u., Ebergényi 48-tól és 53-tól, Felsõdûlõ, Fenyvesalja, Fenyves-
köz, Gerle, Gógánhegyi, Gógánvölgyi, Harmat, Kaszás, Lõtéri, Petúnia, Rozmaring,
Szekeresvölgyi, Szélhordta, Városvég.
EGERSZEGHEGY (Dalos, Egerszeghegyi, Folyondár, Hársas, Hegybíró, Holdfény,
Kápolnahegyi, Kis-Csarit, Kishegyi, Lankás, Öreg-szívhegyi, Pincesor, Szarkaláb,
Szedenik, Vadrózsa, Zengõ
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.)

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

OVIKÓSTOLGATÓ
2023

2023. április 5-én szerdán 15.30–17.00 között
SOK SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLÕDÕ SZÜLÕKET ÉS LEENDÕ KISCSOPORTOS GYEREKEKET

A ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT ÓVODÁKBA

OVIKÓSTOLGATÓRA.
Lehetõség nyílik: – megismerkedni az óvodai élettel,

– az óvoda épületével, csoportszobákkal, játékokkal.

Minden, az óvodai élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre választ kaphatnak!

Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda 
Kis Utcai Székhelyóvoda 
Mikes K. Utcai Tagóvodája 
Szivárvány Téri Tagóvodája 
Ságodi Telephelye 

Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda 
Radnóti Utcai Székhelyóvoda 
Kosztolányi D. Téri Tagóvodája 
Petõfi Utcai Tagóvodája
Szent László Utcai Telephelye 

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda
Csillagközi Székhelyóvoda
Napsugár Utcai Tagóvodája 
Andráshidai Tagóvodája 

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 
Ûrhajós Utcai Székhelyóvoda 
Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája 
Landorhegyi Utcai Tagóvodája 
Bazitai Telephelye 

További információkat és elérhetõségeket az alábbi linken találnak:
https://zalaegerszeg.hu/kozneveles
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Az oldalt írta és összeállította: Bedõ István

Az elmúlt évtizedekben tíz al-
kalommal szereztek megyei baj-
noki címet, az NB III-ban pedig
kétszer ezüstérmesek lettek. Két
alkalommal a Zala megyei Ma-
gyar Kupa-sorozatból is gyõz-
tesen kerültek ki.

2012-ben új támogató állt a
csapat mellé,  így az egyesület a
folytatásban TARR Andráshida
SC néven szerepel a bajnoksá-
gokban. Az utánpótlás-nevelés
színvonalát jól mutatja, hogy egy-
re több saját nevelésû játékos
lépett pályára a felnõttcsapatban.
Jó példa erre a 2016–2017-es
idény, amikor nyolc fiatal mutat-
kozott be a felnõttek között a
nemzeti bajnokság harmadik vo-
nalában. Az utánpótlás-nevelés
továbbra is fontos az egyesület
számára, a jelenlegi szezonban a
megyei I. osztály egyik legalacso-
nyabb átlagéletkorú együttese.
Több saját nevelésû játékos már
stabil csapattagnak számít.

Az andráshidai együttes a
2021-ben elsõ helyen végzett a
megyei bajnokságban, így jogot
szerzett az NB III-as indulásra.
Szurkolóik a hazai és idegenbeli
mérkõzéseken is biztatják az
ASC-t, a megyei bajnokságban
az egyik legmagasabb hazai né-
zõszámmal büszkélkedhetnek.

Az utánpótláscsapatokat te-

kintve az U–7-es korosztálytól az
U–19-es korosztályig a megye
egyik legnagyobb utánpótlásbá-
zisát teremtette meg az András-
hida SC. Korosztályos csapatai
több kiemelkedõ helyezést értek
el az elmúlt években.

Az U–7-es, U–9-es, U–11-es
és U–13-as fiatalok a Bozsik-
program szervezésében játsszák
a mérkõzéseiket. Ezekben a kor-
osztályokban 70 igazolt labda-
rúgó szerepel. Az idei szezonban
az U–14-es csapat újoncként
vesz részt a regionális NB III-as
bajnokságban.

Az U–16-osok az elmúlt két
évben bajnoki címet szereztek a
megyei korosztályos bajnokság-
ban, míg az U–17-es és U–19-es
együttesek évek óta az MLSZ
NB III-as regionális bajnokságá-
ban lépnek pályára.

Az Andráshida SC otthona,  a
Novák Mihály utcai sporttelep
2000-ben újult meg, kiváló kör-
nyezetet teremtve a szabadidõ-
és versenysporthoz. Az igazán
nagy változást a 2005-ös év je-
lentette, amikor a sportcentrum
elnyerte mai formáját. Két,
egyenként száz fõt befogadó, fe-
dett lelátó épült, így utánpótlás-
és nõi UEFA-mérkõzések meg-
rendezésére is alkalmassá vált,
míg az öltözõépület felsõ szintjén

egy klubhelyiséget is kiala-
kítottak. Az elmúlt idõszakban
rangos hazai és nemzetközi tor-
nákat illetve mérkõzéseket ren-
deztek Andráshidán.

A további fejlesztési tervek
elsõdleges célja, hogy az érkezõ
vendéget az eddigieknél még
magasabb színvonalú szolgálta-
tásokkal fogadhassák, illetve az
utánpótlás-nevelés terén a ma-
gyar labdarúgás egyik délnyugat-
magyarországi központjává
szeretnének fejlõdni.

Az Andráshidai Sportcentrum
kiváló minõségû centerpályájá-
val, külön edzõpályájával és fe-
dett lelátójával igazi különleges-
ségnek számít Zalaegerszegen
és Zala megyében.

A TAO-program segítségével
saját forrásból és a helyi közös-
ség társadalmi munkájával elké-
szült a 20x40-es mûfüves pálya,
ami nagyban segíti a csapatok
felkészülését, és egyben kulturált
helyszínt biztosít a mozogni,
sportolni vágyóknak, valamint a
közösségi rendezvényeknek.

25 ÉVES SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELNEK
1998. FEBRUÁR 13-ÁN ALAKULT MEG AZ ANDRÁSHIDA SC

25 éve, a MEDOSZ jogutódjaként megalakult és a legalacso-
nyabb osztályban elindult az Andráshida SC labdarúgócsapata.
Négy évvel késõbb már a megye II-ben kezdhette meg a bajnoki
küzdelmeket, ahol újoncként az elsõ helyen végzett. Mindez azt
jelentette, hogy újraalakulása után 5 évvel az Andráshida vissza-
kapaszkodott a megyei labdarúgás elsõ osztályába.

A 90 ÉVES

SZÕCS JÁNOS KÖSZÖNTÉSE

Nemrég ünnepelte 90. születésnapját Szõcs János, a ZTE
labdarúgócsapatának legendás edzõje. A kitûnõ szakemberrõl
nevezték el ZTE akadémiáját. A Pro Urbe díjjal is kitûntetett
szakembert, szövetségi kapitányt, otthonában köszöntötte
Balaicz Zoltán polgármester. Átadta a város ajándékát, okleve-
lét, valamint a miniszterelnök által aláírt díszoklevelet. A kö-
szöntés során a labdarúgás is szóba került. Szõcs János a
polgármesternek megmutatta otthonában õrzött relikviáit.

ELMENT
A NAGY KÜZDÕ

Tragikus hirtelenséggel
elhunyt Lendvai Miklós, a
ZTE FC egykori játékosa,
edzõje.

Negyvennyolc éves korá-
ban tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Lendvai Miklós, a ZTE
labdarúgócsapatának saját ne-
velésû játékosa, késõbbi edzõ-
je. A labdarúgást a Landor-
hegyi-iskolában kezdte, tehet-
ségére gyorsan felfigyelt Igazi
István igazgató, gyorsan a
ZTE utánpótlásában találta
magát. Átugrotta az utánpót-
láscsapatokat, 16 évesen már
a felnõttek játszott. A ZTE-ben
nyújtott remek játékára gyor-
san felfigyeltek a külföldi me-
nedzserek. Elsõként a francia
Girondins Bordeauxban szere-
pelt, Svájcban a Lugano csa-
patában játszott. A folytatás-
ban szerepelt a belga
Charleroi, Geel, Beerschot
együttesében és Cipruson is.
Itthon profiként még a ZTE
mellett a Ferencváros, Rába
ETO játékosa volt. Imádta a já-
tékot. Jellemzõ, hogy 2016-
ban a megyei harmadosztály-
ban játszott Alibánfán.

A sikeres játékos-pályafu-
tás után edzõként képzelte el a
jövõjét. Képezte magát. Akár
csak játékosként, edzõként
sem tûrte az állóvizet. Játékos-
ként hatalmas szívvel, lelkese-
déssel játszott, mindig a gyõ-
zelemre tört. Trénerként is ezt
a szellemiséget igyekezett át-
adni a labdarúgóknak. Az
edzõi pályafutása már koránt-
sem volt annyira sikeres. Két-
szer volt a ZTE vezetõedzõje,
és kisebb csapatoknál is dol-
gozott. A lelkesedésére, fana-
tizmusára, igazmondására
nem volt fogadókészség a lab-
darúgóközegben. A labdarú-
gásnak 2016-ban fordított há-
tat és apósa vállalkozásában,
az építõiparban kereste a bol-
dogulását. Ott is a maximumra
törekedett, igazi gladiátor volt,
nem ismert lehetetlent.

Aztán a gladiátor elfáradt,
letette a kardot.

Nyugodj békében,
Lendvai Miklós!

Miért is szerepel az elmúlt évek
gyengélkedése után jól a ZTE?
Roppant egyszerû a válasz. A játé-
kosok kiválasztása jól sikerült. Az
ide igazolt játékosok valódi csapa-
tot alkotnak. Nincsen közöttük iga-
zán kiemelkedõ, úgymond pont-
gyártó, a szerzett kosarak szépen
eloszlanak, az ellenfelek nehezeb-
ben tudnak felkészülni a ZTE-bõl.
A védekezés is rendben van. A hét
vesztes mérkõzésen sem verték
agyon a kék-fehéreket, kis különb-
ségû vereségeket szenvedtek.
Igaz, a gyõztes találkozókon a
Körmend elleni 109-77-es siker
volt a legnagyobb. A többi találko-
zókon kisebb különbséggel nyert a
ZTE. A sikerhez nagyban hozzájá-
rult Sebastjan Krasovec és segítõ-
inek munkája is. A szlovén szak-
ember jól meccsel, és az sem utol-
só szempont, hogy közte és a csa-
pat között nagyon jó kapcsolat ala-
kult ki. Hosszú ideig formában tud-
ja tartani a kék-fehéreket. A ZTE-
nek sikerült egy ötös és egy hatos
gyõzelmi sorozatot produkálnia,
amire már régen volt példa.

Szerencsés húzásnak bizonyult,
hogy a légiósok nem egy országból
érkeztek. A szerb és az amerikai ko-
sárlabda-kultúra más, de jól megfér
egymás mellett, és a légiósok meg-
találták egymással a közös hangot.
Mindenki teszi a dolgát, de talán a

legjobb Smith, aki nemcsak a pont-
szerzésre figyel, hanem a védeke-
zésre is, VAL-jait több játékelembõl
gyûjti össze. A magyar felnõttmag is
jobb az elõzõ évekénél. Közülük a
csapatkapitánnyá elõlépett Keller
teszi a legtöbbet a gyõzelemért, Né-
meth fõleg a védekezésben jeleske-
dik. Zsíros kicsit még keresi önma-
gát, reméljük, õ is lassan elkapja azt
a bizonyos fonalat. A fiatalok közül
Polster szerepelt a legtöbbet, neki a
védekezésben kellene javulnia, ak-
kor szép játékospályafutás várna
rá. A többi fiatal közül még Csuti lé-
pett legtöbbször a pályára. A legfia-
talabb Szalay is többször megvillan-
totta tehetségét.

Öt forduló van hátra az alap-
szakaszból, a zalaiak négyszer
szerepelnek hazai pályán. Igaz,
két ellenfél: a Falco és a Szolnok
elõttük áll, de egy jó formában lé-
võ ZTE verheti õket. Hazai pályán
a Paksot és a Kecskemétet vi-
szont kötelezõ lesz legyõzni. Az
egyedüli vendégszereplés Orosz-
lányban lesz, ahol szintén nem
esélytelen a zalai csapat. Egy biz-
tos, négy gyõzelemmel minden bi-
zonnyal a harmadik hely tartható
lesz, ami nem lenne rossz alap-
szakaszzárás. A kék-fehéreknek a
negyedik helyet viszont illene
megszerezni, mert a rájátszásban
pályaelõnyt érne a helyezés.

EDDIG JÓL TELJESÍTENEK
Világbajnoki selejtezõket játszott a magyar férfi kosárlabda-válo-

gatott, így szünetel a bajnokság az NB I A csoportjában. A Zala-
kerámia ZTE csapata a harmadik helyen tért rövid pihenõre, 14 gyõ-
zelmet aratva, mellette hétszer kapott ki. Az alapszakaszból még öt
mérkõzés van hátra, és a legjobb nyolc közé jutás biztosnak látszik,
de az eddig mutatott teljesítmény alapján többet is kihozhat a zalai
csapat az alapszakaszból, akár az elsõ négyben is végezhet.

Szász András, a cég ügyveze-
tõje elmondta, hogy számukra
nem volt kérdéses a hosszabbítás,
elégedettek az egyesületben folyó
munkával. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere kifejtette, hogy a
szerzõdõ felek a maguk területén
minõséget képviselnek. Két érték
találkozik egymással.

Bella Attila, az atlétikai klub
ügyvezetõje megköszönte az
újabb támogatást. Hangsúlyozta:
az utánpótlás-neveléstõl az él-
sportig bezárólag, minden terüle-
ten helytáll a Zalaszám ZAC.

A névadó szponzori szerzõdést

Szakály István elnök és Szász
András látta el kézjegyével. A klub
elnöke elmondta, hogy a majdnem
két éttized során ügyvezetõként
sokat dolgozott a megállapodás
tetõ alá hozatalában. Nagyon örül,
hogy elnökként elõször írhatja alá
a szerzõdést. 

MEGÚJÍTOTTÁK A SZERZÕDÉST
TOVÁBBRA IS AZ ATLÉTIKAI KLUB MELLETT

A koronavírus által okozott járvány miatt többször a nyilvános-
ság kizárásával hosszabbított kontraktust a Zalaszám Informati-
kai Kft. a Zalaegerszegi Atlétikai Clubbal. A 19. névadó szponzori
szerzõdés ismét a nyilvánosság elõtt zajlott.

MUSZIL

BRONZÉRMES
Komoly bravúrt vitt véghez

Muszil Ágnes, a Zalaszám ZAC
egyetemista atlétája. Góczán
István edzõ tanítványa a 3. leg-
jobb 800 m-es síkfutó lett a fel-
nõtt országos bajnokságon
2;10,10 perces idõeredmény-
nyel.

Ágnes elõtte nap 400 m-en állt
rajthoz, ahol szezonbeli legjobbjá-
val, 57,78 másodperccel a 9. he-
lyen ért célba. Kámán Ferenc ta-
nítványa, Nagy Pálma az elsõ na-
pon idei legjobb eredményével
(7,75 mp) 1 századmásodperccel
maradt le az A döntõrõl, a B döntõ-
ben második lett, 200 méteren
egyéni csúcsot futva (25,55 mp)
11. lett.

A Zalaegerszegi Birkózó SE öt
versenyzõvel vett részt a megmé-
rettetésen. Közülük a 35 kg-os
Szanati Máté minden ellenfelét le-
gyõzve magyar bajnok lett. A vég-
sõ gyõzelemig négy mérkõzést
kellett Máténak megnyernie. Az
elsõ két mérkõzését technikai
tussal (10-0) nyerte. A döntõbe ju-
tásért egy kiskunfélegyházi ver-
senyzõt vert 7:2-re.A döntõben a

ferencvárosi versenyzõt verte
15:8-ra.

Máté idén váltott korcsoportot
és súlycsoportot. A tavalyi évben
is megnyerte a magyar bajnoksá-
got és a diákolimpiát is. A tavaly
megkezdett utat folytatva Máté fej-
lõdése töretlennek tûnik. Az 50 kg-
ban Varga Nimród harmadik he-
lyen végzett. Õ csak a késõbbi
gyõztestõl kapott ki a döntõbe jutá-

sért. A 38 kg-ban Ugranyecz Fló-
rián az ötödik helyen zárt.

Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe-
renc, Gerencsér Zoltán.

KÉT BIRKÓZÓÉREM AZ ORSZÁGOS DÖNTÕRÕL
Kaposváron rendezték a Diák I (2010–2012-es születésûek) sza-

badfogású magyar bajnokságot. Területi selejtezõkrõl lehetett be-
jutni a döntõre. 

A magyar válogatott tagjaként a
17–18 évesek között képviselte
hazánkat a korosztályos cyclo-
cross-világbajnokságon. A 47 fõs
mezõnyben a világ legjobb junior-
korú terepkerekesei álltak rajthoz,
Európa országain túl többek között
az Egyesült Államokból, Kanadá-
ból és Japánból is érkeztek fiata-
lok. A 17. szülinapját még csak a
nyáron ünneplõ Regina a roppant
erõs mezõnyben végül 21. helyen
végzett, alig 3 perccel lemaradva a
kanadai gyõztes mögött. 

A ZKSE üdvöskéjének sikeres
csehországi nemzetközi szerep-
lései kapcsán merült fel a vb-in-
dulás lehetõsége is, ami nem jö-
hetett volna létre a ZKSE elnöke,
Horváth Szabolcs önzetlen szer-
vezõmunkája nélkül. Az anyagi
feltételek elõteremtése ugyanis
az egyesületre és lelkes támoga-
tóikra hárult... Többek között
Vitkovics Péterre, aki lakóautójá-
nak kölcsönadásával segítette
Regina terveit. 

Hollandiába érve 8–10 fokos
hõmérséklet és erõs szél várta a
résztvevõket. A juniorok verse-
nyén ráadásul végig esett az esõ,
de ez csak fokozta Regina kedvét.
Nem úgy, mint a felnõttek verse-
nyén is látható hosszú betonlép-
csõ, ami igencsak riasztónak ha-
tott a tv képernyõjén keresztül is...

– A pálya kifejezetten sarassá
és csúszóssá vált a végig szakadó
esõ miatt, de én ezt kifejezetten él-

veztem. Ugyan most is azok indul-
hattak elölrõl, akik már sok világ-
kupa-pontot gyûjtöttek, igyekez-
tem kirobbanni a verseny kezde-
tén, hiszen a rajtnak nálunk igen-

csak nagy jelentõse van. En-
nek köszönhetõen gyorsan
sikerült is elõznöm a me-
zõnyben. A kedvencem egy
technikás erdei szakasz volt,
ám a 36 lépcsõfokból álló be-
tonlépcsõ igazán embert pró-
bálónak bizonyult. Itt a vál-
lunkra kellett vennünk a ke-
rékpárt és úgy kellett felfut-
nunk. Óriási élmény volt a vi-
lág legjobbjaival versenyezni,
remekül éreztem magam és
élveztem a versenyzést is.
Édesapám végig segített ez-

úttal is, nélküle nem juthattam vol-
na el idáig. Sokat köszönhetek a
családom mellett edzõmnek,
Czenki Tamásnak, aki még jóval
könnyebb súlyú kerékpárját is köl-
csönadta a minél sikeresebb ver-
senyzés érdekében. Hatalmas él-
mény volt az elit mezõny verse-
nyeit is testközelbõl átélni, renge-
teget tanultam ez alatt a 3 nap
alatt – osztotta meg velünk élmé-
nyeit Regina.

LETETTE NÉVJEGYÉT A JUNIOR VB-N IS
EGERSZEGI SIKER A TEREPKERÉKPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁGON

Bruchner Regina, a Greenzone-ZKSE kerékpározója számos
nemzetközi versenyen vett részt az elmúlt hónapok során, me-
lyek közül kiemelkedett a hollandiai Hoogerheideben rendezett
megmérettetés. 

Bruchner Regina
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VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020

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. március 29. szerda, március 30. csütörtök,

március 31. 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 28.

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

– b. k. –

– Ma a párkapcsolat nagyon la-
za dolog. Azt mondjuk kihûlt, szét-
esett. Mintha mi ott sem lettünk vol-
na. A házasságok 50 százaléka, az
élettársi kapcsolatok nagy része is
válással végzõdik. Hogyan lehet ezt
a kapcsolatot olyan szövetséggé
formálni, ami kibírja a viharokat? –
tette fel a kérdést Bedõ Imre. A vá-
lasz kifejtésére majdnem két órát
szánt. 

Elõször is visszatekintett a ha-
gyományos, falusi kultúrára. Az ud-
varlási, lánykérési, menyegzõi szo-
kásokra. Majd ezek mellé felsora-
koztatta a városi lét hasonló, de
nem megalapozott szituációit. Bi-
zony, így elgondolkodtató volt sok
momentum és magyarázat is arra,
manapság miért olyan nehéz terep
ez az életben. 

– Az elsõ generáció, amely a vá-
rosba költözött és egész nap a csa-
ládjától távol, a gyárban dolgozott,
még nem is sejtette, mit ad fel. Nem
volt errõl tapasztalata. De mi már
érezzük, hogy baj van – majd bõsé-
ges példákat hozott. Többek között
a magjukat mindenfelé hintõ férfia-
kat a falusi társadalom peremre
szorította. Ma pedig ez az egykor
elítélt, legalja viselkedés a divat,
mely erkölcsi szintre a nõket is pró-
bálják lealacsonyítani. – A hagyo-
mányos életben 20 éves korra min-
denkinek biztos tudása volt arról,
hogy mik a heti teendõk, mi az év
munkafolyamata, szokásrendje.
Mindenki tette a dolgát, az apától,
anyától örökölte a mesterségét. A
nõk a házon belül, a férfiak azon kí-

vül voltak a fõnökök. Házasodni fa-
lun belül igyekeztek, mert ott min-
denki ismerte a másikat. Tudta, mi-
lyen családból származik, mik a jel-
lemzõi, mi várható. Mert jó dolog a
szerelem, de elmúlik másfél év
után. Kicsit ésszel is fel kell mérni,
hogy ki az, akit házastársamul vá-
lasztok. A város káprázata, hogy
olyan sok ember él ott. De valójá-
ban azok, akiket nagyjából isme-

rünk, 100 ember. Párkereséskor te-
hát vadidegenek próbálkoznak egy-
mással. 

Megoldást is kínált az elõadó ar-
ra, hogy a párkapcsolat vagy pár-
kapcsolat helyett hogyan legyen há-
zastársi szövetség. 

– A családalapítás a férfi dönté-
se. Õ adja ehhez a stabilitást, me-
lyet semmilyen külsõ körülmény
nem ingat meg, és õ választ ehhez
megfelelõ nõt, aki vagy igent vagy
nemet mond a felkérésre. A férfiak
tudják, hogy ilyenkor kezdõdik az
igazi életük. És nem pedig véget ér

az, ahogy azt manapság beállítani
próbálják. Régen nem volt cél a
nyaralás, a 4 évenkénti autócsere,
hanem a következõ év túlélése a
családdal. Mindenkinek megvoltak
a feladatai, amit egymás látótávol-
ságán belül végeztek, bizalmat kelt-
ve ezzel a másikban. Ma mindenki
az otthonától távol dolgozik és ami-
kor hazaér fáradtan, az otthoni éle-
tet egyfajta wellness-nek képzeli.
Így persze csak zavarják õt a többi-
ek a pihenésben. De valójában a
házimunka ma az egyetlen terület,
ahol egymás látóterében, a családi
ügyért közösen lehet tenni, erõsítve

ezzel a kapcsolatot. Nem kell be-
osztani, hogy mi a nõi és mi a férfi-
feladat. Munka van napról napra,
amit közösen kell megoldani. Ez
erõsíti a szövetséget. A másik iránti
elkötelezõdés, ahogy a szó gyöke is
mondja, egy kötél. Amikor én ma-
gam válok kötéllé, aki megtartja a
másikat és a családot. Én vagyok a
kötél, de nem köt gúzsba, hanem
miattam marad meg a másik, nem
viszi el semmi. És innét nem kér-
dés, ami egyébként gyakran gyötör
bennünket, hogy mi értelme van az
életnek – fogalmazott az elõadó. 

Egy igazi férfihez méltó elveket valló elõadó, Bedõ Imre, a Fér-
fiak Klubja alapítója, a házasság hete alkalmából beszélt a jó pár-
választásról és a házasság megszilárdításáról a Keresztury VMK-
ban.

Bedõ Imre

PÁRKAPCSOLATBÓL SZÖVETSÉG(?)
FÉRFISZEMMEL A HÁZASSÁGRÓL, A HÉTKÖZNAPOKRÓL

– Bánfi Kati –

– Kedvet éreztem, hogy ne-
mezbõl, elõször csak saját örö-
mömre, én is el tudjam készíteni
a használati tárgyakat, ruhákat. A
Nádudvari Népi Kézmûves Szak-
gimnázium és Kollégium felnõtt-
képzésére nyertem felvételt
2017-ben, és az itteni csoporttár-
sakkal alakítottuk meg, illetve új-
já a Nomád Mûvészeti Egyesüle-
tet. A székhely Szombathelyen
van, a programjaink többsége
Vas megyéhez kötõdik. 

– Miért nomád?
– Hagyományõrzõ egyesület-

rõl van szó, és olyan nevet kellett
választani, ami még nem foglalt,
de a tevékenységet valamennyi-
re jellemzi. Részben pedig a név
tisztelgés az 1970-es évek no-
mád nemzedéke elõtt, akik ha-
zánkban elkezdték gyûjteni, meg-

õrizni és átadni a kézmûvesség
értékeit és technikáját. A nemez-
készítés egyébként is több ezer
éves múltra tekint vissza.

– Azt mondják, a felhasznált
minták többek, mint díszek.
Honnan lehet ilyen régi múltból
való alkotások mikéntjérõl tájé-
kozódni?

– Kutakodtunk a fellelhetõ kin-
csekért. A mesterek tapasztala-
tain kívül a nemezelésnek már
van komoly szakirodalma Ma-
gyarországon, két szerzõpáros,
Nagy Mari–Vidák István és Árvai

Anikó–Vetró Mihály munkája nyo-
mán. Így rengeteg kép és szöveg
áll rendelkezésre. De mivel ter-
mészetes anyagról, gyapjúról be-
szélünk, ezek megõrizhetõsége
50–100 év. majd elkopik, meg-
eszi az idõ vasfoga. A több ezer
éves használati tárgyakból csu-
pán foszlányok maradtak a mú-

zeumokban is, ezért az
idõtállóbb, hasonló korból szár-
mazó csontfaragások, fémmû-
vesség, tarsolylemezek alapján
igyekszünk összegyûjteni a min-
tákat, megfejteni azok szakrális
jelentését.

– Az általad kiállított mun-
kák között van egy érdekes-
ség. A szokatlan nevû és for-
májú dogatcser. Mesélnél er-
rõl?

– Ázsiában gyakori szimbólum
a háromszög. A dogatcsert a ne-
mezsátrakban használták és
használják ma is. Õrzõ-védõ cél-
lal akasztják fel a bejárat közelé-
ben. Távol tartja a rossz szelle-
meket a háztól, védi a bentlakó-
kat. Két oldalán hímzett, szegett,
bojtokkal és mintákkal ellátott,
van, ahol tükörrel, csillogó gyön-
gyökkel, flitterekkel díszített.
Ezek alapján különbözõ bonyo-
lultságú lehet, én a kiállításra
egyszerûbbet készítettem.

– A te házadat jól védi?
– Külön ennek a hatásáról

nem tudok beszámolni, de mivel
az egész épület és a berendezé-
si tárgyak is természetes alap-
anyagból készültek, így kellemes
a légkör. 

– Az alapanyag-beszerzés
mennyire nehézkes?

– Az elmúlt harminc évben si-
került valamelyest életben tartani
a gyapjúfeldolgozó mûhelyeket.
Például Zalaszegváron Bresz-
tyenszky Füzes Zsuzsanna kezd-
te a helyi gyapjút feldolgozni, fon-
ni, szõni, nemezelni, illetve hazai
és külföldi weboldalakról is lehet
finomabb gyapjút rendelni. 

Az elkészült munkák legjobb
minõségellenõrei pedig a gyere-
kek és a macskák, akik különö-
sen szeretik ezeket a kelméket –
jegyzi meg Góczán Judit, aki né-
pi játszóházvezetõként és állat-

A természetes alapanyag, melybõl színben és formában na-
gyon sokféle alkotás készíthetõ, bûvölte el Góczán Judit népi
kézmûves nemezkészítõt, aki a Nomád Mûvészeti Egyesület
egyetlen zalaegerszegi tagja. A Göcseji Tudásközpontban aktuá-
lis kiállításuk okán kérdeztük meg õt.

ELBÛVÖLÕ EGYSZERÛSÉGBÕL SOKFÉLÉT

Góczán Judit


