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AZ IDÕSEK
VILÁGNAPJÁN
 A Nyugdíjasklubok és Idõsek
„Életet az Éveknek” Országos
Szövetsége Zala Megyei Szervezete az idõsek világnapja alkalmából ünnepséget tartott a
Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. A rendezvényen harminc támogató illetve
idõsklubi és nyugdíjas egyesületi tag vehetett át oklevelet.
– A. L. –

 A Dunántúl, Pest megye, Duna–Tisza köze, Dél-Alföld, Tiszántúl, Észak-Magyarország, Vajdaság és Erdély gazdag sírjel kultúrájáról árulkodik a Kárpát-medencei tradicionális fa sírjelek emlékparkja, amit október 3-án avattak fel Zalaegerszegen. A maga
nemében egyedülálló létesítmény a Gébárti Kézmûves Ház szomszédságában lévõ kis erdõ ölelésében kapott helyet.
– A. L. –
Megálmodója a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület volt,
amely fennállásának 37 esztendeje alatt a kézmûveshagyományok
õrzése, átörökítése mellett jelentõs közösségi alkotásokat – többek között a Gébárti Kézmûves
Házat és a körülötte lévõ mûhelyeket – adhatott át Zalaegerszegnek, az országnak és a Kárpátmedencének. Az egyesület szervezésében zajlott 2014 és 2019
között az az egyhetes nyári országos alkotótábor, amelynek keretében megszülethettek ezek a sírjelek 42 fafaragó népmûvész önzetlenségébõl. Munkájukkal élõvé
tették azt a tudásbázist, ami ma
már csak a néprajzi szakirodalomban lelhetõ fel. Minderrõl Skrabut
Éva, az egyesület elnöke beszélt.
– Nem gyõzünk eléggé hálásak
lenni az ország különbözõ részeirõl érkezõ fafaragóknak. Köszönjük barátságukat, köszönjük alkotómunkájukat. Reméljük, hogy a

közönségnek is akkor öröme lesz
ezekben az alkotásokban, mint
amekkora volt a szervezõknek, az
alkotóknak és mindazoknak, akik
segítették ezt a nagy álmot megvalósítani – hangsúlyozta Skrabut
Éva.
Balaicz Zoltán polgármester úgy
fogalmazott, a Kárpát-medencei
tradicionális fa sírjelek emlékparkjával olyan egyedit sikerült alkotni,
ami párját ritkítja az országban. Felidézte, hogy már 2012-ben felmerült az ötlet, hogyan lehetne megõrizni az utókornak az elsõsorban a
református, de az evangélikus és
katolikus közösségekre is jellemzõ
fa sírjeleket. 2014-ben kezdõdött el
az a következetes munka, amelynek eredményeként 2019 októberére megvalósulhatott az emlékpark.
A polgármester köszönetét fejezte
ki megálmodójának, Skrabut Évának, Nagy Bélának, az egyesület alelnökének, Prokné Tirner Gyöngyinek, a kézmûvesek háza szakmai
vezetõjének.
Külön érdekessége, hogy a sír-

jelek tájolása a Kárpát-medencét
formázza. A fejfa-rekonstrukciók
elõlapján a tájegység vagy a település neve, a felgyûjtés évszáma,
vagy az adott évszázad megjelölése, hátlapjukon az alkotó vagy alkotók neve szerepel. A Kárpát-medencei tradicionális fa sírjelek emlékparkban 106 sírjel, 2 emlékoszlop és egy göcseji harangláb látható. Széll János néprajzkutató,
fafaragó, népi iparmûvész a Népmûvészeti Egyesületek Országos
Szövetségének nevében fejezte ki
köszönetét. Mint mondta, sehol az
országban, de még Európában
sincs ilyen méretû, ilyen teljességre törekvõ emlékparkja a tradicionális fa sírjeleknek, mint Zalaegerszegen.

A megjelenteket elsõként dr. Kocsis Gyula, az idén megalakulásának 20 éves jubileumát ünneplõ
megyei szervezet elnöke köszöntötte. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította
október 1-jét az idõsek világnapjává, amely jó alkalom arra, hogy az
idõsebb korosztályra több figyelem
háruljon. A szövetség számára alkalom arra, hogy megköszönjék saját nyugdíjasközösségeik, valamint
támogatóik munkáját, akik sokat tettek a szépkorúakért.
Balaicz Zoltán polgármester azt
mondta: „Olyan városban élünk,
amely a jövõre figyel, fontosnak
tartja a jelent, de a hagyományok,
az értékek átvétele, a minket megelõzõ nemzedékek nélkül nem
mennénk semmire”. Hiszen õk voltak azok, akik a világháborút követõen felépítették az országot, a
megyét és a várost az utánuk jövõk számára. Pácsonyi Imre, a
megyei közgyûlés alelnöke úgy fogalmazott, hogy az aktív és tettre
kész szervezeteknek köszönhetõen lesz igazán szép ez az ünnep. Ez a nap a megbecsülés ünnepe is, ami ráirányítja a társadalom figyelmét az idõsekre.
Az Országos Szövetsége Zala
Megyei Szervezete idén Bartha
Gábornak, Cserszegtomaj faluvezetõjének adományozta az Idõsbarát Polgármester címet, tevékenysége elismerésül.

 Díszkáposzta, Erika, csarab, hortenzia, sás, pampafû, varjúháj található azokban a különféle méretû virágládákban,
amelyekkel õszi hangulatot varázsolt a belvárosba a Városgazdálkodási Kft.
– AL –
Horváth István ügyvezetõ elmondta, minden évben újszerû
megoldásokkal igyekeznek meglepni a városlakókat és az idelátogatókat. A Kossuth utcán és a Dísz téren már megszokott látványt
nyújtanak a balkonládák, amelyekbõl idén 116 darabot helyeztek
ki. A virágokkal beültetett Trabant valamint a három kerékpár is már
ismerõs, amelyek mindig más helyszínen tûnnek fel. Az õszi
színkavalkád megjelenítése régóta dédelgetett álom volt, ami most
meg is valósulhatott két kreatív kollégának, Kovács Mihály fõkertésznek és Kovács Brigitta, az Aranyesõ Kertcentrum vezetõjének
köszönhetõen. A Dísz tér két sarkára, valamint a polgármesteri hivatal elõtti térre kihelyezett virágládákkal valóban sikerült õszi hangulatot varázsolni a belvárosba. Pozitívak a visszajelzések; ezek
elõtt is szívesen fotózkodnak a városlakók és a turisták. Lesz folytatás, hiszen évszakok szerint mindig más fajták fogják díszíteni
ezeket a virágládákat.
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Közélet

VIRÁGOSÍTÁSBAN A LEGJOBBAK
DÍJÁTADÓVAL ZÁRULT A KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENY

 A város egyre szebb, zöldebb és persze virágosabb,
köszönhetõn a Virágos Zalaegerszegért környezetszépítõ
verseny résztvevõinek is. Az
önkormányzat valamint a Városgazdálkodási Kft. által idén
16. alkalommal meghirdetett
verseny eredményhirdetését
ezúttal is a díszteremben tartották, a legjobbak elismerésével.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy Czobor Mátyás
egykori polgármester által 1935ben elindított Göcseji Hetek rendezvénysorozatnak „Gondunkat,
bajunkat akasszuk szegre, gyerünk a virágos Zalaegerszegre!”
volt a szlogenje. A várost azóta is
megilleti a virágos jelzõ, amiért a
polgármesteri hivatal mûszaki
osztálya valamint a Városgazdálkodási Kft. is sokat tett az elmúlt
években. Országosan is elismerték ezt a törekvést, a kapott díjak
közül kiemelkedik a Virágos Magyarországért verseny kategóriai
fõdíja, amit 2015-ben hoztak el. A

Virágos Zalaegerszegért versenyt
azért hirdették meg, hogy elismerjék azokat, akik példamutatóan elöl járnak saját környezetük
csinosításában. A polgármester
bejelentette, hogy a következõ öt
évben ötezer új fát kívánnak elültetni a városban. A zöldfelületek
arányának növelése azt szolgálja,
hogy a város még zöldebb, még
tisztább legyen, és ellenállóbb a

klímaváltozás kedvezõtlen hatásaival szemben.
Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos azt
hangsúlyozta, hogy mennyire
fontos a természeti környezet

megóvása a következõ generációk számára. Azt javasolta, hogy
gyümölcsfákat ültessenek a gyermekintézmények udvarán, mert a
helyi gyümölcsök fogyasztása része kell, hogy legyen az egészséges táplálkozásnak.
Az intézményi kategóriában
harmadik helyezést elérõ Szent
László úti tagóvodában egyelõre
még nincs gyümölcsfa az udvaron,
csak fûszerkert, amit a gyerekek
maguk gondoznak. Kungliné
Wachtler Kitti tagóvodavezetõhelyettes érdeklõdésünkre elmondta, hogy minden évben tavasszal kérnek virágmagokat a
szülõktõl, amiket a gyerekekkel
együtt ültetnek el. A csoportszobákban növekednek, amíg kiültethetõvé nem válnak. A fûszerkert
melletti ágyásban, illetve a játszórész területén kapnak helyet. Az elvetett aprómagok és a már kifejlett
virágok gondozásában egyaránt
örömmel vesznek részt a gyerekek, miközben játékosan tanulnak.
A „Virágos Zalaegerszegért!”
környezetszépítõ versenyt idén
családi ház, intézmény, társasház, társasház egyéni lakója (erkély- és balkonládák) valamint
cég kategóriákban írták ki. Az
utóbbiban egy nyertes, míg az
elõbbiekben az elsõ három helyezett kapott elismerést.

ADOMÁNYÁTADÁS

MEGÚJULT A HÕSÖK ÚTJA
 Az elsõ világháborúban elesett botfai hõsöknek emléket állító
rekonstruált kopjafákat áldották meg ünnepség keretében szeptember végén a településrészen.
– b. k. –
Ritkán szól a temetõben citeraszó, most azonban az elsõ világháború idejébõl származó katonadalokat szólaltattak meg a helyi

háború helyi hõsi halottainak tiszteletére, azonban a kopjafák felújítására ekkor nem volt mód. A
helytörténetért eddig is sokat tett
Nagy Lajos és felesége, azonban
fotókat készített a faragott sírjeFotó: Seres Péter

 A Kertvárosi vigasságok elnevezésû rendezvényt 13. alkalommal tartották meg, melynek keretein belül a színes szabadidõs,
szórakoztató programok mellett jótékonysági fõzést is szerveztek
a zalaegerszegi Daganatos Betegek Egyesületének támogatására. A fõzõcsapatok kitettek magukért, így 432 ezer forint adományt adtak át az egyesület számára.

Válicka Citerazenakar alapító tagjai, mélyen megalapozva ezzel az
ünnepség atmoszféráját. Majd
Gyimesi Endre volt polgármester,
a város díszpolgára, most mint
történész, elevenítette fel a 33
botfai kopjafák sorsát. Többek között elhangzott, az eredeti sírjelek
többsége a hozzátartozók kezdeményezésére készült. Majd a második világháború után állaguk
romlott, nem támogatták ezek karbantartását. 1990-ben készült a
településen emlékmû, a két világ-

lekrõl és ezek alapján készültek el
most pályázati és önkormányzati
támogatással ezen rekonstrukciók, az eredetivel azonos módon,
Nagy Béla fafaragó munkája nyomán.
Az új sírjeleket Furján Gellért
plébános áldotta meg. Majd az elsõ és második világháborús emlékmûnél koszorúzásra került sor,
a helyi civil szervezetek nevében
és a katonai igazgatási irodát képviselõ Ferge László õrnagy részvételével.

Marhavágókat,
csontozókat (kivágókat)
keresünk Hollandiába és
Magyarországra is!

SZÁLLÁS INGYENES!
MAGAS
KERESETI LEHETÕSÉG!

Érdeklõdni:
+36-30/371-5240 • +36-30/647-2611

A nyilvános sajtóeseményen den esetben olyan civil szervezeBalaicz Zoltán polgármester el- tek kapják, akik rászorulnak a semondta: az összefogás, a jóté- gítségre.
konyság jellemzõ Zalaegerszegre,
mert az emberek úgy érzik, segíteni jó. A városrészek kulturális eseményein jelen van ma már az
adakozás – általában fõzõversenyeket rendeznek –, amelynek bevételét mindig más egyesület vagy
alapítvány kapja.
A Daganatos Betegek Egyesületének képviseletében Baranyainé Sifter Mária elnök köszönte
meg a támogatást az önkormányzatnak, a szervezõ Apáczai ÁMK
munkatársainak és a kertvárosi
képviselõknek. A jelenlévõ Orosz
Ferencné, Galbavy Zoltán és Bognár Ákos a jótékonyság, a segítés
fontosságáról szólt, és mint mondták, a kertvárosiakat nem kell
meggyõzni arról, hogy segítsenek
másokon. A jótékonysági fõzõversenyt a jövõben is folytatni fogják
a Kervárosban, és a bevételt min-

MOBIL

KESKENYBÕL SZÉLES LETT

ÁTÉPÍTETTÉK A MÁTYÁS KIRÁLY UTCÁT

 Ferde állású parkolók kialakításával szélesebb lett a Mátyás király utca egy része. A Május 1. liget oldalából vettek le egy kis területet ehhez, melynek köszönhetõen hússzal növelték a meglévõ parkolóhelyek számát, ami így 66-ra növekedett.
– AL –
Az Infrastrukturális fejlesztések
Zalaegerszegen címû projekt keretében bruttó 111 millió forintot
fordítottak a Mátyás király utca átépítésére, ami 348 métert érintett.
Az utcát a Tomori utca keresztezõdéséig szélesítették ki, így lehetõség nyílt 20 új ferde állású várakozóhely kialakítására a nyugati oldalon. A családi házak elõtt két
méter szélességben térköves járdát építettek zöldsávval, visszaadva a zöldfelületet, amit a ligettõl elvettek.
A beruházás fontos célja volt a
Mátyás király utca, a Szent Rafael
Kórház, valamint a Május 1. utcai
orvosi rendelõk kaotikus parkolási
helyzetének enyhítése, ami még
további beavatkozásokat kíván
meg, tudtuk meg a városrész önkormányzati képviselõjétõl. Galbavy Zoltán elmondta, 46 új parkolóhelyet hoznak létre a Mindszenty-iskola 3,3 milliárd forintból
már épülõ vívócsarnoka környezetében. A Tomori Pál és a Szent
László utca sarkán pedig 16 vára-

kozóhelyet kívánnak létesíteni. Az
elkövetkezõkben folytatni kívánják
a ferde állású parkolók kialakítását
a Mátyás király utcában, tervezik a
Május 1. liget rendbetételét, valamint szökõkút felújítását a Rózsák
terén.
Balaicz Zoltán polgármester azt
fûzte hozzá, hogy az arányosság
jegyében igyekeztek minden városrészben egy-egy nagyobb rekonstrukciót elvégezni az elmúlt
években. Mivel összesen 869 út
és járda található a városban, felújításuk hatalmas kihívás. Saját
forrásból ez nehezen menne,
ezért nagy jelentõségû a magyar
állam 1,7 milliárd forintos támogatása, amelybõl 29 helyszínen valósulhatott meg utak, járdák, parkolók felújítása a városban.

egyéni vállalkozó

PALATETÕK FELÚJÍTÁSA
LAPOSTETÕ-SZIGETELÉS
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WWW.PALATETOK.HU
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Aktuális

JUBILÁL A KÓRHÁZ INTENZÍV OSZTÁLYA BELVÁROSI FEJLESZTÉSEK
ÜNNEPSÉG ÉS TUDOMÁNYOS ÜLÉS A TÉLIKERTBEN
 Ötvenéves a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Aneszteziológiai
és Intenzív Betegellátó Osztálya. A jeles alkalomból tudományos
ülést szerveztek az Arany Bárány Szálló télikertjében.
– pet –
A rendezvényen dr. Kovács Tamás osztályvezetõ fõorvos köszöntõje után dr. Halász Gabriella
fõigazgató üdvözölte a jubiláló
osztályt. Mint fogalmazott: nagy
találkozások helyszíne a mostani
ünnepség, hiszen sok egykori kolléga látogatott el az eseményre.
1969-ben óriási elõrelépés volt,
hogy az akkor megújuló és új fõépülettel gazdagodó megyei kórház intenzív- és aneszteziológiai
részleggel is gazdagodott. Annál
is inkább, mert az ország elsõ

háznak, mégsem mindegy számára, hogy milyen intézmény fogadja
a betegeket. Az önkormányzat
számára is fontos, hogy színvonaszervezett osztályai között volt a las, megfelelõ infrastruktúrával és
zalaegerszegi. Az akkori vezetõk magasan képzett szakemberekkel
(dr. Szilvás Rudolf fõigazgató és
dr. Grósz József fõorvos) példát
mutattak, hiszen elõrelátó módon
olyan újításokra vállalkoztak, aminek most is haszonélvezõi vagyunk. Az intenzív osztály ugyanis
minden kórház életében stratégiai
jelentõséggel bír, hiszen súlyos
vagy poszttraumás betegek ellátásáról kell gondoskodnia.
Az ünnepégen jelen volt
Balaicz Zoltán polgármester is, aki
köszöntõjében elmondta: bár a város sosem volt fenntartója a kór-

aneszteziológiai szakma múltját
és önállósodásának folyamatát.
Mint mondta: a hazai mûtéti érzéstelenítés gyökerei 1847-ig nyúlnak
vissza. Ekkor végeztek elõször
éternarkózisban mûtéteket. A bó-

Archív fotó dr. Szilvás Rudolf könyvébõl.

Dr. Kovács Tamás osztályvezetõ fõorvos

ellátott kórház és kórházi osztályok mûködjenek Zalaegerszegen.
A jubileum alkalmából a polgármester elismerõ oklevelet adott át
dr. Kovács Tamás fõorvoson keresztül az aneszteziológiai osztály
kollektívájának.
A rendezvény történeti áttekintéssel és tudományos üléssel folytatódott. Dr. Bogár Lajos, a Pécsi
Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának vezetõje elõadásában mindenekelõtt áttekintette a hazai

TÖKFESZTIVÁL ÉS FOLKLÓRMÛSOR
Tökfesztivált és a pásztorhagyományok napját ünnepelték
folklórmûsorral, mesterség- és
mûhelybemutatókkal, népi játszóházzal, kiállítással, gasztronómiai kínálattal a gébárti Kézmûvesek Házánál. A jövõben
inkább az utóbbi ágat kívánják
majd kidomborítani, mondta
Prokné Tirner Gyöngyi, a ház
vezetõje, a program szervezõje,
mivel a pásztorhagyományok
ünnepe ritka az országban, ellentétben a tökfesztiválokkal.
Külön szerencse, hogy az idén,
éppen Szent Mihály napjára, az
egyik jeles pásztorünnepre tudlésbe, s meg is haladta a tavalyi
ták szervezni a rendezvényt.
218 kilogrammos méretet.
– b. k. –
A pásztorhagyományokra pedig azért is fontos felhívni a figyelAzért nem hiányoztak a tökös met – hangzott el – mert még
dolgok sem az idei programon. vannak alkotók, akik ezt az ágat
Többek között egy 230,5 kilogram- mûvelik. Így az egyik mûhelyben
mos Atlantic Giant példányt is fel- Zalai Béla fafaragó a pásztorfuruvonultatott Kiss Attila, aki Pór- lya-készítés rejtelmeibe kalauzolt.
szombaton, 40 négyzetméteren, Elmondta, nem minden pásztor
kézi beporzással termesztette di- tudott ilyen hatlyukú, hátsó sípos
rekt óriásira a kabakos növényké- hangszert készíteni, de szinte
jét, mellyel nemrég második helye- mindannyian tudtak rajta játszani.
zést ért el a rácalmási versenyen Két furulyatípus volt, az erdélyi és
(a gyõztes 42 kilogrammal na- a dunántúli, melyeknek a belsõ
gyobb egyedet mutatott be). Az átmérõje különbözõ. Az elõbbi inegyébként sütõtöktermesztéssel kább gyümülcsfából, az utóbbi infoglalkozó gazda az idén másod- kább bodzából készült. A díszítés
szor vágott bele az óriástök-neve- szintén vidékenként változó volt.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR
Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

Tel.: 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

A legnehezebb feladat pedig a
síprész elkészítése. A lyukak méretét pedig a hangszer hosszához, vastagságához és a hangmagassághoz kellett igazítani.
Az idei tökfesztivál a szokásosnál több érdeklõdõt vonzott, mégis megõrizte bensõséges hangulatát. A sülõ sütõtök illatával átitatott házban népijátszóház-vezetõk
munkáiból nyílt vitrinkiállítás.
Egyébként pedig új helyszínen, az
alkotóház új kiállítóterében is tárlat várta a látogatókat. Nem maradt el a tökfaragó verseny és mókás tökfej fotók készítésére is volt
mód. A hangulatfokozó zene a
Re-Folk zenakarnak volt köszönhetõ.

ARÁNYOS VÁROSFEJLESZTÉST
A TIÉD A VÁROS EGYESÜLET SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN

 A Tiéd a Város Egyesület Arányos városfejlesztést! címmel
Szenterzsébethegyen tartott sajtótájékoztatót, melyen részt vett
Keresztes Csaba polgármesterjelölt, Nagy Dezsõ József, az 1-es,
Kiss Ferenc, a 2-es, és Bognár Ferenc, a 7-es választókerület önkormányzati képviselõjelöltje.
Az ellenzéki egyesület azt szeretné, ha a belvárostól távolabbi
városrészben élõk is azt éreznék,
hogy õk is teljes jogú polgárai a
városnak. Mint Keresztes Csaba
fogalmazott, céljuk, hogy mindenki

európai szintû, biztonságos úton
mehessen haza, gépkocsijának
veszélyeztetése nélkül.
Nagy Dezsõ József utalt arra,
hogy Szenterzsébethegy úthálózatának felújítását évek óta halo-

dításos módszert elõbb állatokon,
majd embereken tesztelték. Az elsõ éternarkózist 1847. februárjában végezte el Budapesten Balassa János.
A 20. század elsõ felében aztán
az összes fontos orvosszakma társasággá alakult, majd a kórházakon belül is fokozatosan önállósodtak az egyes szakágak. Az
aneszteziológia a ’60-as évek vége felé vált ki a sebészetbõl, így a
zalaegerszegi részleg valóban az
elsõk között alakult önálló osztállyá az országban. Az akkori
aneszteziológiai és intenzív osztály a zalaegerszegi kórház újonnan átadott fõszárnyának 5. emeletén került kialakításra.
Az új, modern kórházi épületet
1969. november 15-én avatta fel
dr. Szabó Zoltán akkori egészségügyi miniszter.

gatja az állam, jelenlegi információja szerint nyolcmillió forint
hiányzik a felújítás elkezdéséhez,
amihez az önkormányzat ilyen kis
összeggel sem kíván hozzájárulni.
Kiss Ferenc azt emelte ki, hogy
a polgárõrséget alanyi jogon fogják támogatni, nem a településrész képviselõjének lobbiereje
lesz a döntõ a támogatások odaítélésében.

 A belvárost érintõ jövõbeni fejlesztési és szabályozási tervekrõl
tartott sajtótájékoztatót Bali Zoltán, Böjte Sándor és dr. Káldi Dávid (Fidesz-KDNP) képviselõjelöltek. Arról beszéltek, hogy megválasztásuk esetén milyen terveket szeretnének megvalósítani.
Böjte Sándor a közbiztonság javításáról szól. Emlékeztetett, hogy
Zalaegerszeg a statisztikai adatok
szerint a megyei jogú városok közül
a legbiztonságosabb város. Ezt
szeretnék megtartani, és az itt élõk
biztonságérzetét még tovább javítani. Bõvítenék a térfigyelõ kamerarendszert a Vizslaparkban, a buszpályaudvaron és a Kovács Károly
téren. Jó a kapcsolatuk a rendõrséggel és a polgárõrséggel, mindkét szervezet jelenléte fontos a város egyes területein. A jövõben az
együttmûködést még szorosabbá
kívánják tenni.
Dr. Káldi Dávid elmondta: megkeresés érkezett hozzá konkrét dolgokban a belvárosban élõktõl. Ilyen
a zajszint egyes vendéglátóhelyekrõl, valamint a belvárosi rendezvények részérõl. Úgy gondolja, fontos
az itt élõk nyugalma, ezért a belvárosi lét és a rendezvények között

egy egységes kompromisszumot
kellene kötni. Megígérte a zajszint
felülvizsgálatát, valamint azt, hogy
legalább egy fesztivált kiszerveznek
a belvárosból. Szigorítani szeretné
a köztisztasági rendeletet, és mint
mondta, egyetlen cigarettacsikk
sem lehet a Kossuth utcán és a környékén.
Bali Zoltán a következõ ciklusban
megvalósuló beruházásokról szólt.
Ilyen a Kosztolányi utca rekonstrukciója (már tervezési szakaszban
van), út-, közmû- és útburkolat-rekonstrukció. A másik két beruházás
a Kisfaludy utca és Ady utca közmûés útburkolat-felújítás. Zalaegerszeg ékköve a belváros, itt fordulnak
meg a legtöbben, nem mindegy, milyen városkép alakul ki az emberekben. Ezért továbbra is fontos a virágszigetek gondozása, új fasorok
telepítése és a szelektív szigetek felülvizsgálata és elkerítése.

JÁRDÁK, PARKOLÓK
 Az 1,7 milliárdos infrastrukturális fejlesztési program keretében elkészült a Hegyalja utca 54–60. szám alatti társasházak kiszolgálóútjának és a parkolóinak felújítása.
– AL –
Orosz Ferencné, a városrész
önkormányzati képviselõje a beruházás részleteirõl elmondta, hogy a
társasházak déli oldalán – a Köztársaság utcával párhuzamos szakaszon – a meglévõ merõleges beállású parkolók és a kiszolgálóút rekonstrukciója történt meg. Az érintett szakaszon korszerûsítették a
szennyvízcsatorna-hálózatot is. A
kiszolgálóút keleti oldalán lévõ merõleges beállású parkolókat kiemelt
szegéllyel látták el. A vízelvezetést
a meglévõ zárt rendszerû csapadékvíz-csatorna biztosítja. Az alsó
szakaszon található garázsok környezetében „K” szegélysort helyeztek el, hogy megvédjék azokat a
csapadékvíztõl.
Idén folytatódott a Hegyalja utca
57. szám elõtti tömbbelsõ lakóútjá-

nak és parkolóinak felújítása, ami
közel 2,5 millió forintba került. A
Pálóczi Horváth Ádám utca 13.
szám elõtti gyalogos úttest megújítása 1,4 millió forintból valósult
meg. A Hegyalja utca 46–52. szám
alatti társasházak járdáinak javítására megközelítõleg 700 ezer forintot költöttek. A Nemzetõr utca 10.
számú társasház elõtt a parkolósávot és a járdát elválasztó szegélyt
cserélték ki, 880 ezer forintból. A
Borostyán sor 20. szám elõtt a korábban elhelyezett folyóka mellett a
zúzott köves út oly mértékben kimosódott, ami nagymértékben korlátozza az ott lévõ parkolók megközelítését. Várhatóan még ebben a
hónapban, a probléma megoldásaként, a folyóka teljes hosszában 1,5
méter szélességben aszfaltsávot
építenek be, amire 848 ezer forintot
költenek.
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CSALÁD A GYÜLEKEZET ÖLELÉSÉBEN

 A fenti címmel rendezett elsõ alkalommal nyitott családi napot
a Zalaegerszegi Református Egyházközösség az Apáczai Mûvelõdési Központban. A gyerekeket számos játéklehetõség várta, míg
a felnõttek elõadásokat hallgathattak a család témakörben. A rendezvényt Hodánics Péter lelkész és Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõje nyitotta meg, majd a gyermekkórus állt színpadra. A
polgármester reményét fejezte ki a program hagyománnyá válásával kapcsolatban.
– b. k. –
Míg fogytak a jótékonyan kínált
sütemények és egyéb falatok, vidáman zsibongott az ugrabugráló
gyereknép, addig a felnõttelõadá-

kutatásairól is beszélt az elõadó,
mely a magyar lelkiállapot feltárását célozta. A 2005-ben végzett felmérés védõnõk közremûködésével
zajlott, és érdekes adalékkal szolgált a férfiak és nõk esetében az

sokra kukkantottunk be. Érdekes
témákkal készültek a téma helyi
szakértõi, egyben gyülekezeti tagok.
Dömötör Monika gyógypedagógus két elszármazott, s talán méltatlanul a feledés homályába került
nõ munkásságáról szólt. Szász
Zsuzsa fotómûvész „Gyermekünk
szótlan nyelve” címmel adott ki albumot, melyben gazdag képanyaggal illusztrálta már újszülöttkortól
kezdve a kicsik gazdag érzelemvilágát. Az '50-es években készült fekete-fehér fotókat leírások mellékelik. Ezenkívül prof. dr. Kopp Mária

egészséget veszélyeztetõ tényezõkrõl.
Gaál Boglárka családterapeuta
a családi (lélektani) örökségekrõl
szólt, a generációkon át ható élményekrõl, traumákról, megtapasztalásokról. (A transzgenerációs hatások létét néhány éve végzett kísérletek is alátámasztják.) A történet
tehát nemcsak a tervezett vagy
nem kérdéssel kezdõdik, hanem
annál régebbre nyúlik. Bár az elõbbi önmagában is meghatároz egy
sorsot. Hiszen a magzat nemcsak
táplálékot kap az anyai szervezettõl, hanem annak érzelmi állapotá-

ba is belekerül. Ahogy az élet elsõ
heteiben kialakuló vagy elmaradó
õsbizalom is alapvetõ lesz a késõbbiek során. A kezdeti szeretethiány
megpecsételi a sorsot. Hiszen ezek
után nehéz lesz bármilyen esetben
elhinni, hogy szerethetõ vagyok, elfogadható vagyok. Az elsõ érintések is fontosak, nem véletlen a koraszülötteknél alkalmazott „kenguru módszer”.
– A korai traumák, negatív élmények, ha nincsenek kimondva, hihetetlen hatással vannak, rombolnak, generációkon át továbbadódnak – mondta a szakember. – Minden családban van feketebárány,
rossz házasság, egy vagy több
„csontváz a szekrényben”, titkok.
Nem gyõzöm hangsúlyozni, hogy
õszintén, õszintén, õszintén. Kimondani, felvállalni. Ez az identitáskeresést segíti. Tudattalanul
megy át a generációkon a pozitív
és negatív lelki örökség. A felnõttek
sokszor félnek kimondani az igazságot, mert hogy viseli majd a gyerek? Jobban, mint a felnõtt. Ami
igazán nagy teher, az a hazugság,
az ártalmasabb. Mert amit kapunk,
továbbadjuk. A kört megszakítani a
kimondással lehet. A bántalmazó,
elhanyagoló szülõknél is távolabbra kell nézni. Õk is voltak bántalmazott és elhanyagolt gyermekek. Ez
a mintájuk, és a minták nagyon erõsek, de megváltoztathatók.
S végül egy jellegzetes magyar
lelki örökségre is utalt az elõadó.
Az érzelmek kifejezése, a szívbõl
jövõ ölelés népünk sajátja. Bár ez
nem mindenkinek könnyû, de tanulható. S mielõtt még mindent a
felmenõk nyakába varrnánk, tudni
kell, hogy van saját akarat, saját
gondolat, és a tettekért felelõsséget
kell vállalni. A saját utunkra csak
így tudunk lépni.
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EGZOTIKUS FÛSZEREK, KONYHAI CSELEK
MAUTNER ZSÓFI A NÕI SZALONBAN

utál panírozni, így a rántott húst a
liszt után egy kefires masszába
forgatja; nem egyenként a szeleteket, hanem az összes húst egyszerre. Ha ezt olajban kisüti, a végeredmény ízletes lesz és ropogós.
Mivel kiskora óta utazott a család, nála alapvetõ a más népek és
kultúrák tisztelete, szeretete, így
az újdonságokra való nyitottság is.
Hiszi, hogy egy-egy országot annak gasztronómiája révén lehet

 Imádja az egzotikus fûszereket, a hagyományos ételeket is sze- egy szál laptoppal kezdte pályafureti megbolondítani valamivel, gyakran pedig cselt alkalmaz,
tását. Nem tervezte, hogy a hobbihogy felgyorsítsa a fõzés folyamatát.
ból egyszer hivatás lesz. 2009-ben
mégis felhagyott a brüsszeli diplo– pet –
közgazdasági egyetem elvégzése mata állásával és szakácsnak taután maga is diplomata lett. Az nult. Azóta könyveket ír, mûsoroMautner Zsófi gasztroblogger ételek ugyanakkor mindig nagy kat vezet; nemcsak konkrétan az
volt a Deák Ferenc Megyei és Vá- hangsúlyt kaptak az életében, hi- ételekkel foglalkozik, hanem azzal
rosi Könyvtár, valamint a Zala- szen mint mesélte, „fõzõcsalád- is, hogy hogyan kell berendezni és
egerszegi Nõi Szalon vendége a ban” nõtt fel; mindenki tudott és felszerelni egy jó konyhát. Például
közelmúltban. A közismert szakács- szeretett fõzni körülötte. Ez nála az alap, hogy kell egy jó kés! Na,
csal és mûsorvezetõvel – akinek sem volt másképp! Így nem csoda, meg egy minõségi öntöttvas lábos.
hamarosan a 15. kötete jelenik hogy 2005-ben szórakozásból el- Ez nem olcsó ugyan, de csak egymeg – Balaicz Zoltánné, a szalon indította saját gasztroblogját (Chili szer kell megvenni.
vezetõje beszélgetett.
és Vanília), hogy receptjeit és a
Azt tapasztalja, hogy nagy áltaKiss Gábor, Mautner Zsófi és Balaicz Zoltánné
Mautner Zsófi diplomatacsalád- hozzájuk kapcsolódó történeteket lánosságban a nõk kísérletezõbban született, gyermekkora nagy megossza az olvasókkal. Szabad- bek, mint a férfiak, sõt sokszor épp jobban ragaszkodnak a hagyomá- elõször megismerni. Imádja az egrészét külföldön töltötte, majd a idejében blogolt; tulajdonképpen a férfiak az újítások gátjai. Mert nyos ételekhez, ízekhez. Szerinte zotikus ételeket, fûszereket. Bár
érdemes trükköket bevetni. Nem azzal is tisztában van, Magyarorkell mindig megmondani nekik, szágon az emberek sokszor idehogy épp újítottunk a recepten, genkednek a távoli ízektõl. Szerinvagy hogy belecsempésztünk az te kezdetben ezeket apránként érételbe valami új fûszert. Pláne, ha demes kóstolgatni vagy beletenni
elégedettek a végeredménnyel. az ételekbe. Az is fontos, hogy a
Egy-egy népszerû étel esetében fûszer mindig csak támasza le(például rántott hús) valami cselt is gyen az ételnek, nem szabad,
alkalmazhatunk, hogy az gyorsab- hogy uralja azt.
ban elkészüljön. A blogger például
Mint mondta: a hétköznapi ma-

REPÜLÕ ÜZEMMÓDBAN AZ ÚJ ZENEKAR
FLIGHT MODE-NAGYLEMEZ SZEPTEMBER VÉGÉN

 Szeptember végére készült el az elsõ nagylemezük, és remélik,
jelenleg még csak egy hosszabb folyamat elején vannak. A stílusuk fõ csapásiránya a jazz-funk-pop. Kizárólag saját szerzeményû, élõben megszólaló dalokkal a zalaegerszegi Flight Mode zenekar most kezdi felütni fejét a helyi zenei életben. Augusztus
óta két koncertet is adtak a megyeszékhelyen.

nyelven szólalnak meg az énekek,
Viki erõteljes hangján. A dalok
nagy részét Monostori János szerzi, de együtt ötletelnek, az egyes
hangszerek megszólalása kapcsán.
Úgy érzik, a szakmai és magán-

SZÜLETÉSNAP, KONCERTEK, KIÁLLÍTÁS
KREATÍV DÍSZMÛVELÕDÉS A MÓRICZBAN

– b. k. –
Nem könnyû manapság új zenekart alapítani, a tagok (Gyulai
Ádám zenekarvezetõ, basszusgitár, Molnár Viki ének, Monostori
János billentyûsök, Kontra László
gitár, Radics Igor dobok és Salamon Attila gitár) mégis belevágtak
2017 tavaszán. Korábban mindenki másféle zenei életet élt, aztán
összeértek a sorsvonalak. A fél zenekar játszott már együtt korábban
elektronikus alapokkal. Ezt cserélték élõ zenére az újonnan csatlakozókkal teljessé válva.
A szeptember végére kiadott
nagylemezen 13 dal kapott helyet,
mely tükrözi a tagok sokféle zenei
ízlését. Ami azonban mindannyiukban közös, az a belsõ igény,
mely nívós örömzenéléssel indult,
és két év alatt színvonalas zenekarrá érett, melynek máris jók a
visszhangjai. Mint mondják, olyan

 Ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Díszmûvelõdés
kortárs programsorozat. Az elnevezés onnan ered, hogy a fõleg zenészekbõl álló fiatalok
kezdetben az egykori bõrdíszmû
gyárban kaptak próbatermet.
– pet –

stílusú zenét játszanak, amit õk
maguk is szívesen hallgatnak.
Legkedveltebb a smooth-jazz, a
funk és a pop, de rock- és
blueselemek is fellelhetõk a szerzeményekben. Magyar és angol

életi nehézségek ellenére együtt a
csapat. Igyekeznek fedél alá hozni
a próbákat, és a nem kommersz
zenét sújtó minden nehézség ellenére, jövõ nyárra fellépési lehetõségek sorában reménykednek.

REFLEX, NYÁRI SZÍNHÁZ, SZABADSÁGVÁGY
MERÕ BÉLA A MÛVÉSZBEJÁRÓBAN

 A Mûvészbejáró az Orgonában rendezvénysorozat legutóbbi vendége dr. Merõ Béla
rendezõ volt. Zalaegerszeg híres amatõr színi társulatának, a
Reflex Színpadnak az alapítóját
talán annyira nem is kell bemutatni a helyi közönségnek, hiszen neve sokáig összeforrt az
itteni színházi élettel.
– pet –
Mint arra az est moderátora,
Arany Horváth Zsuzsa újságíró
bevezetõjében utalt: változatos
életutat és pályát tudhat maga mögött az 1948-ban Szekszárdon
született színházi szakember.
Elõbb népmûvelõi, könyvtárosi,
majd közmûvelõdési diplomát
szerzett Szombathelyen és Debrecenben. Aztán a Színházi és Filmmûvészeti Fõiskolán végzett, végül a pécsi egyetemen színházesztétikából doktorált.
Mint mesélte: a színház alapvetõen sokáig irritálta. Úgy érezte,

hogy a benne dolgozók nagyon ki
vannak szolgáltatva a közönségnek és a váratlan helyzeteknek.
Ezért egy ideig a film felé kacsintgatott. Végül mégis a világot jelentõ deszkáknál kötött ki.
A nosztalgikus hangulatú eseményen sok minden szóba került:
Baka István költõvel való barátsá-

ga, a reflexes évek, illetve hogy
milyen volt a szocializmus éveiben
amatõr színházat mûködtetni. Természetesen Ruszt Józsefrõl és a
Hevesi Sándor Színház alapításának éveirõl is beszélt. Pláne, mert
a kõszínház léte kihatott a Reflexre is. Talán nem véletlen, hogy
1982-tõl Merõ Béla a Hevesi-szín-

gyar konyha elég kevés fûszert
használt (só, bors, paprika, kömény, esetleg babérlevél), pedig
ha kinyitunk egy középkori szakácskönyvet, akkor sok olyan hozzávalóval találkozhatunk, amit ma
már egzotikusnak gondolunk. Szerecsendió, sáfrány, gyömbér…
Neki nagy kedvence a római kömény, a korianderzöld, és a zöldfûszerek is. Ezek itthon eléggé megosztják a közvéleményt, pedig érdemes velük kísérletezni. Persze
az arányok fontosak, mert intenzív
ízekrõl van szó. Elárulta: a sztárséfeknél most az az új trend, hogy
vad- és gyógynövényekkel bolondítják meg az ételeket. Ezek a divatok fokozatosan vidékre is eljutnak
majd. Pont úgy, ahogy az újhullámos kávézók, kézmûves pékségek
és cukrászdák, street foodok és
bisztrók divatja. Ma már minden régióban van egy-egy menõ hely.
Mautner Zsófi arra biztat mindenkit, hogy minél többet vásároljunk a helyi piacon. Ez egyrészt
sok ötletet ad, másrészt egészséges és környezettudatos megoldás is. Szerinte bátran válogassunk a szezonális zöldségek közül, mert nem kell mindig húst enni. Vagy, a hús mellé sem muszáj
mindig rizst vagy krumplit enni. A
sült zöldségek, fûszeres zöldségraguk, saláták is lehetnek ugyanolyan laktatóak, és változatosan,
idénynek megfelelõen lehet õket
elkészíteni. Neki még tizenöt év
után is rengeteg ötlete van.

Az esemény azóta már új helyszínre, mégpedig a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házba költözött.
Október 26-án 16 órától most is
ide várják az érdeklõdõket. Nagy
Csaba szervezõ lapunknak elmondta: az eddigiekhez hasonlóan koncertekre és kiállításra is
sor kerül a délután, illetve az este
folyamán. De kétszemélyes hiphop és felolvasóest is színesíti a
programot. Fellép a XVII. századi
spanyol és olasz dalokból merítkezõ Duo Chiaro (Podhorszky Gábor

ház rendezõje is lett; majd’ húsz
éven keresztül.
Persze, mivel elég nyughatatlan szellem és alkat, mindig kitalált
valami újdonságot: például nyári
színházat az Alsóerdõn és Egerváron. De a 2000-es évek elsõ felében a VMK részeként mûködõ
Kelet-Közép Európai Kulturális
Központ mûvészeti vezetõje, majd
a Griff Bábszínház egyik alapítója
is lett. Jelenleg a Békéscsabai Jókai Színház rendezõje.
Mint arra az est moderátora is
utalt: talán túl sok helyrõl kirúgták,
túl sokszor váltott munkahelyet, és
valahogy mindig szembekerült az
aktuális hatalommal. Lehet, hogy
ez a nagy szabadságvágy valami
generációs attitûd? A rendezõ szerint valóban nehezen tud kompromisszumot kötni. Mindenáron nem
is akar, sõt megfelelni sem szeretne igazából senkinek. Maximum
magának a nagybetûs Színháznak.
Ez utóbbiról többek között azt
vallja, hogy a színház mûvészi
nyelve nemcsak a szöveg – ahogyan azt sokan gondolják. Sokszor sokkal fontosabb a test; a test
játékából létrehozott helyzet (aminek persze része a szöveg). Mindig az érdekelte, és azzal kísérletezett, hogy mi mindent lehet ebbõl kihozni.

gitármûvész és Toldi Orsolya énekes), a TeráPia zenekar, a Praha
együttes (akiknek a napokban jelenik meg új albumuk), valamint
Kustán Ádám is.
Ami a kiállításokat illeti: a fotó,
grafika és festészet egyaránt képviselteti magát. Többek között Borsos Zoltán, Perom Benjamin,
Hajdu Szabina, Hajdu Eszter, Kovács Tamás és Gyarmati Dóri
munkáiból nyílik válogatás.

Nagy Csaba hozzátette: amikor
öt évvel ezelõtt szervezõtársával,
Hajdu Eszterrel megálmodták az
eseményt, az volt a céljuk, hogy
bemutatkozási lehetõséget biztosítsanak a városban élõ fiatal,
vagy szárnyaikat bontogató tehetségeknek. Ez a koncepció azóta
sem változott. Keresik és várják
azokat a kreatív egyéneket, akik
zenéléssel, képzõmûvészettel,
foglalkoznak, vagy pedig az irodalom/színház világában mozognak
otthonosan. Az is cél, hogy a fiatal
alkotókat és elõadókat összehozzák a befogadókkal, vagyis az értõ
és nyitott szellemû közönséggel.
Az ötödik, születésnapi Díszmûvelõdéshez most is készült egy
promóciós videó, melyben ismét
egy nagy ruhásszekrény a „központi elem”, a fõszereplõ pedig az
útkeresõ Mr. D.
Az est részleteirõl a Díszmûvelõdés Facebook-oldalán lehet tájékozódni.

VILLÁMCSÕDÜLET

 A zalaegerszegi Ady-iskola diákjainak énekétõl volt hangos október 1-én a belváros. Az intézmény egy játékkal egybekötött
flash-mob-ot szervezett a Dísz térre.
Október elsõ napja 1975 óta a
zene világnapja. Yehudi Menuhin
hegedûmûvész kezdeményezte,
hogy legyen évente egy olyan
nap, amikor a muzsika fontosságára hívják fel világszerte a figyelmet – mondta Perlakiné Vigh Valéria szervezõ, kórusvezetõ, az Adyiskola énektanára.
A gyerekek a villámcsõdület alkalmával egy népszerû Halász Juditdalt énekeltek, melyben Babits Mi-

hály jól ismert verssorai is felcsendülnek: „Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja
minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások
énekét is szépnek.” A közös éneklést
a RockOnLelkek zenekar kísérte.
A rendezvény keretében egy
kis játékkal is várták a diákok a járókelõket. Zenével kapcsolatos
kérdéseket tettek fel, a helyes válaszért pedig ajándék járt.

6

Városháza
BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI GARÁZS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményét:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 191024.”
Cím:
Zalaegerszeg
Kinizsi–Holub 2. garázs

Helyrajzi szám

Megnevezés

Alapterület

1927/32/A/95

garázs

14 m2

Alapár

Fizetendõ
óvadék

Fizetendõ pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)

550 Ft+áfa/m2/hó

19.558 Ft

9.779 Ft

A garázsra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell
eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemény havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje:
Versenytárgyalás idõpontja:
Helyszíne:

2019. OKTÓBER 22. (KEDD) 12.00 ÓRA
2019. október 24. (csütörtök) 11.00 óra
LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
GONDNOKI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább szakmunkás-iskolai végzettség,
– kisteljesítményû kazánfûtõi szakképesítés, vagy az állás betöltéséig a szakképesítés megszerzésének vállalása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– bérigényt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.
Az állás 2019. december 1-tõl tölthetõ be.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a
címzetes fõjegyzõ dönt.

A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõElõnyt jelent:
– asztalos, víz-, gáz- és központifûtés-szerelõ vagy vil- jegyzõjéhez postai úton (8900 Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19.), vagy elektronikus úton, e-mailben (szemelylanyszerelõ szakképzettség.
ugy@ph.zalaegerszeg.hu címre) kell benyújtani.
Ellátandó feladatok:
A polgármesteri hivatal épületei gondnoki, házmeste- A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl
ri teendõinek ellátása.
Andrea személyügyi szakreferenstõl kérhetõ (92/502-121).

A „ZRÍNYI 125–400”
KIADVÁNY-, PROGRAMÉS RENDEZVÉNYTERVE
TERVEZETT RENDEZVÉNYEK:
1. Iskolatörténeti kiállítás anyaggyûjtése
(2019. október 1–december 2.)
2. „Eötvös 100” konferenciasorozat
(2019. október 15.)
3. Fotópályázat beadási határideje
(2019. október 18.)
4. XXVIII. Izsák Imre Gyula természettudományi verseny
(2019. október 18–19.)
5. Az új, földszinti Zrínyi-tabló felavatása és új, Zrínyi-logós pólóbemutató, jubileumi póló és emléktárgyak rendelésének kezdete.
(2019. október 24., 11 óra)
6. Fotópályázat eredményhirdetése és a kiállítás megnyitója
(2019. november 5.)
7. Ostoros
Károly-emlékfutás
(akadályfutás)
(2019. november 22.)
8. Zrínyis naptár megjelentetése
(a fotópályázat válogatott képeibõl). (2019. december 2.)
9. Iskolatörténeti kiállítás a gimnáziumban
(2020. január 21–2020. május)
10. Új zrínyis füzet kiadása (téma:
irodalom) (2020. január 21.)
11. Alapítványi bál (2020. február 1.)
12. Szalagavató ünnepség
(2020. február 14.)
13. XXIX. nemzetközi magyar matematika verseny. (2020. március)
14. Jubileumi emlékkönyv kiadása
(2020. április eleje)
15. Kiállítás a gimnázium mûvésztanárainak és egykori diákjainak
alkotásaiból. Hevesi Sándor
Színház (2020. április vége–május eleje).

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata méltó
módon kívánja elismerni
2018. évben is azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak
Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és
maradandóan gazdagították
a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti,
sport- és egyéb értékeit.
Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaegerszeg Megyei
Jogú
Város
Közgyûlése
32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ díjakról rendelkezik:
„Zalaegerszegért” díj
„Zalaegerszeg innovációs díja”
„Kultúra mecénása díj”
A „Zalaegerszegért” díj
azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek adományozható, aki (amely) a város
építésében, fejlesztésében és
környezetvédelmében, a város
mûvészeti, kulturális, oktatási
és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy közigazgatásában
példa értékût és maradandót
alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó
hírnevéhez.
„Zalaegerszegért” díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés
tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei,
szervezetei, egyesületei.
A testület „Zalaegerszeg innovációs díj” kitüntetést adományozhat olyan személynek,
vagy szervezetnek, aki, illetve
amely a városfejlesztési, illetve
a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és humánszolgáltatás területen a város érdekében
és jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevékenységet folytat.
A „Zalaegerszeg Innovációs
Díj”-ra javaslatot tehetnek a
közgyûlés tagjai, állandó és
ideiglenes bizottságai, a város
intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése „Kultúra
mecénása díj”-at adományozhat olyan magánszemélynek,
cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban
megvalósuló programokat.
A „Kultúra mecénása díj”-at
elnyerõ személyre, cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai,
a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.
A javaslatokat írásos indokolással ellátva 2019. október 30.
napjáig beérkezõleg kell a város polgármesteréhez eljuttatni
(8900 Zalaegerszeg, Kossuth
Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
A rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy személynek,
szervezetnek, közösségnek
többször is adományozhatóak.
A rendelet teljes szövege letölthetõ
a
www.zalaegerszeg.hu portálról
(http://zalaegerszeg.hu/
dokumentum/19440/kituntet.pdf)
a korábbi évek kitüntetettjeinek
felsorolása pedig a www.zalaegerszeg.hu/Önkormányzat/
Városunk/Kitüntetettjeink címszó alatt érhetõ el.

ZALAEGERSZEG VÁROS
MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA
 Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság pályázatot hirdet a városban élõ kiemelkedõ mûvészi tevékenységet
és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedõ mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének elõsegítése céljából létrehozott „Zalaegerszeg Város
Mûvészeti Ösztöndíja” elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.
A pályázók köre:
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik
zalaegerszegi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, és a képzõ- és iparmûvészet, a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az irodalom területén fejtik ki tevékenységüket.
Az ösztöndíj mértéke, idõtartama:
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követõ
évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj adható havonta folyósított támogatásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri egyösszegû támogatásként évente legfeljebb 100.000 Ft összegben.
A pályázati eljárás szabályai:
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1.
számú mellékletében meghatározott pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályáról,
vagy letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu oldalon) kell benyújtani
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottságához. A pályázathoz csatolni kell:
a) rövid szakmai önéletrajzot,
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes költségvetését és a befejezés várható idõpontját, a kért támogatás összegét,
c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ
a pályázó szakmai munkája,
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.
A pályázatokat az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
minden év november 20-ig bírálja el a rendelet célkitûzéseinek figyelembevételével és a pályázati dokumentációk szakmai értékelése alapján dönt a nyertes pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.
Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység
vonatkozásában beszámolási kötelezettsége keletkezik, amelynek
határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósításának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsághoz kell benyújtani.
Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban, részletesen köteles számot adni az általa végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás esetén az ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott
tevékenységgel kapcsolatosan felmerült költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati példányát is.
Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszámolási kötelezettségének az elõírtak szerint határidõben nem tesz eleget. Ebben az
esetben az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság indokolással ellátott határozatban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj
jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésérõl.

BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja
a 2020. évi Bursa Hungarica „A” típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2019/2020. tanév II. és a
2020/2021. tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat
elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át, a 71.250 Ft-ot, különösen méltánylandó indokok esetén a 73.388 Ft-ot és vagyonuk
nincsen.
A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) történõ regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált),
csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a
részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. Aki a korábbi években
már regisztrált a rendszerben, a meglévõ felhasználónév és jelszó
birtokában léphet be a rendszerbe.
Az EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2019. NOVEMBER 5.
Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag
nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján
http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmények, Pályázatok címszó
alatt és a Szociális és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u.
15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.
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IDÉNYT
REMÉL
SZABÓ
ZSOLT
ÚJ SZEREPBEN HORTI DÓRA
ELÕSZÖR LETT CSAPATKAPITÁNY

 Horti Dóra, a ZTE NKK NB I-es nõi kosárlabdacsapatának centere az idei évtõl lett az együttes csapatkapitánya. Elsõként arról
kérdeztük, miként lett kapitány?
– Szalay Virág távozott a csapattól, abbahagyta a játékot. Molnár
József személyében új edzõ is érkezett a csapathoz, aki úgy döntött,
hogy én legyek a csapatkapitány –
emlékezett a kezdetre Horti Dóra.
– Hol végezhet az idén a ZTE,
amely alaposan átalakult?
– Célunk, hogy ott legyünk az
elsõ hatban. Azt tudomásul kell
venni, hogy az idei bajnokság erõsebb a tavalyinál, több csapat is jól
erõsített, azaz nem lesz egyszerû
dolgunk. Az elsõ mérkõzésünk tavaly sem sikerült, a végén mégis
bronzérmesek lettünk. A bajnokság elején vagyunk, egyértelmûen
kijelenteni, hogy hol végzünk, nem
lehet.
– Elnézve a nõi mezõnyt: a
Sopron kicsit gyengült, a DVTK
erõsödött, a középcsapatok
szintén erõsödtek..
– Egy biztos, játéktudásban közelebb kerültek egymáshoz a csapatok. Tavaly több együttes is sokat költött a játékospiacon – lásd a
Gyõrt –, de a jó eredmény elmaradt. Idén még inkább bizonyítani
akarnak. Azon csapatok, amelyek
tavaly jól szerepeltek, nyilván meg

akarják tartani pozíciójukat. Lassan azt lehet mondani, hogy kiscsapatok nincsenek. Mindegyikben játszanak légiósok, mindenki
jó eredményt akar elérni, ez mindenképpen jót tesz a bajnokságnak.
– Mit vár önmagától, nyilván
Horti Dórának kell betölteni a
csapatban a „vezér” szerepét?
– A keretben a legrutinosabb játékosnak számítok. Nyilván a
szakmai stáb is úgy számol velem,
hogy a csapat vezére legyek. Ez
center poszton nem könnyû fel-

adat, nyílván nem azt jelenti, hogy
csak sok pontot kell dobnom, hanem a csapat lelki dolgaival is kell
foglalkoznom. Az esetleges problémákat közvetítenem kell a vezetõedzõ felé. Elõször vagyok csapatkapitány, remélem, a tapasztalatommal sokat tudok segíteni.
– A vezetõedzõ mit vár öntõl.
Kapocs legyen õ és a csapat között?
– Valami hasonlót. Elég rutinos
játékos vagyok, a kosárlabda kapcsán kikéri a véleményem. Remélem, hosszú távon jól mûködik
majd a kapcsolatunk.
– Ilyenre sem sok példa akad
a világon, hogy egy család két
tagja is betöltse a kapitányi
posztot egy város két élvonalban szereplõ csapatánál. Otthon mennyire kerül szóba a kosárlabda?
– Szomorú, hogy egy picit megöregedtünk férjemmel, Zsoltival, de
nézzük a dolgok pozitív oldalát.
Amióta egy pár vagyunk, természetesen otthon is szóba kerül a kosárlabda. Elég erõs kapocs közöttünk,
tudjuk egymást segíteni. Társak
vagyunk pályán kívül is, kikérjük
egymás véleményét, nemcsak a
kosárlabdával kapcsolatban. Elõfordul, hogy kritikát megfogalmazunk, de ez mindig építõ jellegû.

CSALÁDI ÖSSZHANG KOSÁRLABDÁBAN

 Szabó Zsolt, a Zalakerámia ZTE KK NB I-es férfi kosárlabdacsapatának játékosa már több éve tölti be a kapitányi tisztet. A
rutinos játékost többek között arról kérdeztük, a tavalyi 10. hely
után mire számít idén.
– Mindenképpen erõsebbnek
tartom az idei csapatot, mivel öt légióssal játszunk – hangoztatta
Szabó Zsolt. – Tudomásom szerint
a klub elõször használja ki teljesen
a légióskeretet. A külföldiek erõsítésként érkeznek a csapatokhoz.
Remélem, hogy mindegyikük sokat tud segíteni, jó játékukkal eredményesebbek lehetünk. A tavalyi
tízedik helynél mindenképpen jobb
szereplésre számítok.
– Eléggé kiegyenlítettek az
erõviszonyok. Az újonc Oroszlányról sem lehet biztosan kijelenteni, hogy kiesõ. Jót tesz a
bajnokságnak a kiegyenlítõdés?
– Minden bizonnyal. A tavalyi
is bizonyos szempontból kiegyenlített szezon volt. A csapatok
játékoskeretét, edzõmérkõzéseit
nézve még szorosabb kimenetelû
találkozók lesznek az idei szezonban. Minden mérkõzésre nagyon
oda kell figyelnünk.
– Ejtettünk szót a légiósokról, hogy húzó embereknek kell
lenniük, de mennyire szorulnak

háttérbe a hazai játékosok? Bár
a szövetség érzi a veszélyt, idén
öt légiós egyszerre nem lehet a
pályán, egy magyar játékosnak
ott kell lennie…
– Mindenképpen jó lépés a
magyar játékosok szempontjából.
Az is igaz, hogy ezzel a lehetõséggel viszont élni kellene a hazai kosarasoknak, fõleg a fiataloknak.
– Elképzelhetõ, hogy idõvel
két magyar játékosnak kell a pályán lennie?

– Amikor fiatal voltam, akkor
kettõ volt a kötelezõ, ebbõl kiindulva sokat játszottam, talán
ezért is fejlõdtem sokat. A feltörekvõ fiatal játékosoknak mindenképpen meg kell adni a játéklehetõséget. A többi már csak rajtuk
múlik.
– A tavalyi bajokságban kellemes sorsolást kapott a ZTE,
vezette is egy ideig a tabellát.
Idén jóval nehezebb ellenfelekkel kell az elején megmérkõznie.
Mi sülhet ki ebbõl?
– Az idei szezon sorsolása kétségtelenül nehezebb. Biztos vagyok benne, hogy lehet ott is meglepetést is okozni, ahol nem mi vagyunk az esélyesek. Mindenképpen jó lenne jó rajtot venni, mivel
az megalapozhatja a sikeres folytatást.
– A nyolc közé jutás a cél?
– Alapból igen, de reménykedem, hogy ebbõl több is kijöhet.
– Élete párja most lett a ZTE
nõi csapatának kapitánya. Megbeszélik egymással a kosarastörténéseket?
– Természetesen beszélünk
otthon a kosárlabdáról, már mindketten régóta benne vagyunk. Kikérjük egymás véleményét, igyekszünk egymásnak segíteni.

H
AT
ARANYÉREM
KAPOSVÁRON
EGERSZEGI TEKÉSEK A NEMZETKÖZI PORONDON
 Kaposváron rendezték meg a nyugat-magyarországi területi
diákolimpiát birkózásban.

EZÜSTÉRMES A ZTK FMVAS, 4. A ZTE ZÁÉV TK
 Az elmúlt héten nemzetközi porondon szerepeltek az egerszegi formában, azonban így is megszuperligás tekecsapatok. A ZTE ZÁÉV nõi csapata a bajnokok nyerték a mérkõzést.
számára kiírt Világkupán, a német Ludwigshafenben megismétel- KK Slovan Rosice–ZTE ZÁÉV
ve tavalyi helyezését, negyedik lett.
5:3 (3359-3286)
A zalaiak nemzetközi szerepléA zalaiak az elõcsatározások bajnokot. A ZTE ZÁÉV másnap a süket a BL-ben folytathatják.
során gyengén kezdtek, és nem harmadik helyért a cseh Slovan
A ZTK FMVas férficsapata a
álltak továbbjutó helyen. Az utolsó Rosice ellen – amely tavaly bú- harmadik számú kupában, az
három dobó – köztük Kovács Dóra csúztatta õket a BL-ben – léptek NBC-ben volt érdekelt. A versenyt
(600 fa) – jól teljesített, s 3377-es pályára. A visszavágás nem sike- a horvátországi Slavonski Brodösszfával harmadikként kerültek a rült, az egerszegi játékosok közül ban rendezték. A zalaiak 3580 fás
négyes döntõbe. A fináléba jutá- senki sem közelítette meg a nem- teljesítménnyel elsõ helyen jutotsért a horvát Mlaka Rijeka várt rá- zetközi szintet elérõ teljesítményt. tak a döntõbe. A döntõbe jutásért
juk, amely 7:1-re verte a magyar Igaz, a csehek sem dobtak bomba a szerb Metalac Gormji Milanovac
ellen gyõztek 7:1-re. Az eredmény
csalóka, mert nagy küzdelemben
nyert a zalai csapat. Az elsõséget
eldöntõ mérkõzésen a német
Chambtalkegler Raindorf várt rájuk. A zalaiak számítottak esélyesebbnek, azonban a finálé elsõ
körében már hátrányba kerültek.
A folytatásban nagyot küzdöttek,
de egy újabb gyenge teljesítmény
megpecsételte sorsukat, nyertek
a németek. A ZTK FMVas számára egy vigasz maradt, hogy második helyezésük Bajnokok Ligája
szereplést ér. Chambtalkegler
Raindorf–ZTK FMVas 5:3 (35183460).

Püspökladányban, a diák I. kcs.
döntõjét Tatabányán rendezik
meg.
A Zalaegerszegi Birkózó SE
A felsorolt versenyzõk bejutotFelkészítõ edzõk: Berzicza Feversenyzõi – akik ezúttal iskoláik tak, az országos diákolimpia dön- renc, Gerencsér Zoltán és Gerenszíneiben versenyeztek – hat tõjébe. A diák II. kcs. fináléját csér Roland.
aranyérmet nyertek.
EREDMÉNYEK:
Diák II. korcsoport (2007–
2008): 32 kg 1. Rékli Hunor ( Eötvös Ált. Isk.), 50 kg 1. Ruzsics
Milán (Petõfi S. Ált. Isk.), 54 kg 1.
Német Péter (Ady Ált. Isk.).
Diák I. korcsoport (2006–2008):
38 kg 1. Cséri Csenger (Mindszenty Ált. Isk.), 46 kg 1. Henczi Benjamin (Eötvös Ált. Isk.), 2. Henczi
Marcell (Eötvös Ált. Isk.) , 54 kg 1.
Varga Zalán (Öveges J. Ált. Isk.),
Gyarmati Balázs (Teskándi. Ált.
Isk.). 69 kg 2. Tarsoly Tas (Zalaszentgrót, Deák F. Ált. Isk. és Gimnázium).

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
egyéni vállalkozó

Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai
3 emeletes, blokktéglából épült társasházban 56 m2-es
földszinti, tehermentes lakás (2 szoba, konyha, elõszoba,
fürdõszoba, pince, tároló) eladó.

ÉRDEKLÕDNI A 30/235-4814-ES VAGY
30/410-5684-ES TELEFONON LEHET.

A

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI
Kisvárda FC–ZTE FC
3-3 (0-2)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés.
Kisvárda.
Kaposvári KK–Zalakerámia
ZTE KK 76-82
(22-17, 17-29, 20-19, 17-17)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Kaposvár.
ZTE NKK–UNI Gyõr MÉLY-ÚT
80-71 (18-21, 15-20, 8-15,
27-12, h: 12-3)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC–Balatonfüred FC
6-0 (2-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
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