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TANUSZODA ÉS ÚJ, FEDETT VERSENYMEDENCE DÖNTÉSEKRÕL VESZÉLYHELYZETBEN
TISZTASÁGI FÜRDÕBÕL TÖBBFUNKCIÓS USZODAKOMPLEXUM
 Zalaegerszegi Tisztasági Fürdõ és Fedett Uszoda néven nyitotta meg kapuit 1969 szeptemberében a Göcseji úton lévõ városi uszoda. A tisztasági fürdõ
elnevezés ma már talán megmosolyogtató, ám abban az
idõben e téren is hiányt pótló
volt az intézmény.

A KÖLTSÉGVETÉS,

KITÜNTETÕ CÍMEKRÕL HATÁROZTAK
 A veszélyhelyzet miatti különleges jogrend ideje alatt sem az
önkormányzati bizottságok, sem pedig a közgyûlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki kihirdeti a határozatokat és a rendeleteket, valamint azok módosítását. Az április 9-i soron lévõ közgyûlést sem tudták megtartani.
Balaicz Zoltán arról tájékoztatta
szerkesztõségünket, hogy a közgyûlés helyett meghozott döntések elõtt
egyeztetést folytatott a frakciókkal és
az ellenzéki képviselõkkel. A döntésekrõl az alábbiakban számolt be:
Módosult a 2020-as városi költségvetés, a korábbi bejelentésnek
megfelelõen az idei fesztiválokra és
rendezvényekre szánt összegbõl
50 millió forintos járványügyi védekezési költségvetési sort hoztak létre. A jelentõsen csökkenõ iparûzésiadó-bevételek miatt hamarosan
teljesen új, lecsupaszított városi
költségvetést kell készíteni, az elõkészítõ munka már folyik. Április 1-

– pP –
Mint az az uszoda egyik korabeli – Zalai Hírlapban megjelent –
terjedelmes reklámjából is kiolvasható, a hatvanas évek végén a város lakosságának csak mintegy 60
százaléka részesült közmûves
vízellátásban. A lakások 70 százaléka még nem volt bekötve a csatornarendszerbe, emiatt viszonylag kevés család rendelkezett saját fürdõszobával. Az újonnan
épült uszodalétesítménybe tizenöt
fürdõszoba került – ezzel is enyhítve némileg a hiányt. Az emeleti részen kád- és zuhanyfürdõt is
igénybe lehetett venni, elõbbi
használati díja 6 forint volt.
Az új és modern uszoda persze
mindenekelõtt az úszósportnak
adott egy nagy lökést; 25x12,5
méteres medencéjével. Mint az a
korabeli sajtóból kiderül, az intézmény mûszaki átadására 1969
augusztusában került sor. Elõtte
pár nappal már begyújtották a kazánt, és maximális szintig feltöltötték a medencét. A leírások szerint
a teszt során a szigetelés tökéletesnek bizonyult, szivárgás nem
lépett fel. A hivatalos szeptember
14-i megnyitóig egy hónapos próbaidõt rendeltek el, mely alatt
nemcsak mûszaki ellenõrzést végeztek, hanem befejezték a büfé,
valamint a nõi és férfifodrászat kialakítását is.
Az ünnepélyes nyitány után, az
üzemeltetõ Észak-zalai Víz- és
Csatornamû Vállalat fotókkal, árjegyzékekkel illusztrált hirdetés-

MÓDOSUL

ben reklámozta megyeszerte Zalaegerszeg új fürdõjét, bemutatva
az épület és a fogadótér elõnyös
tulajdonságait is. Például a ruhatár
elõtti hall kényelmes, mûbõr huzattal ellátott klubfoteljeit, az emeleti presszót (üdítõ- és szeszes italok nagy választékával), illetve és
fodrászatot. Az uszodában különféle kölcsönzésekre is volt lehetõség: fürdõlepedõt, törölközõt,
szappant és fürdõruhát is lehetett
bérelni. A nõi fürdõruha 5, míg a
férfi 3 forintba került (hogy ez a 2
forintnyi különbség mibõl adódott,
nem derül ki).
Akárhogy is, a több mint ötvenesztendõs intézmény, valamint a
hozzá szervesen kapcsolódó (és
jóval korábban megnyílt, majd
2011-ben bezárt) városi strand új
korszakához érkezett, hiszen gõzerõvel folyik az uszodaberuházás.

A város egyik jelképes épülete éppen bontás alatt áll; az új létesítmény a Modern Városok Program
keretében épül fel.
Mint azt Gecse Péter alpolgármester lapunk érdeklõdésére elmondta: a projekt elsõ üteme,
vagyis a kültéri, sátras medence

felépítése megtörtént, sõt a használatbavételi engedély is megvan, ám a nyitásra csak a járványügyi veszélyhelyzet elmúltával kerülhet sor. A közelmúltban
megkezdõdtek a második ütem
munkálatai is.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa
A ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

tõl 50 százalékkal csökkentik az önkormányzati tulajdonban lévõ üzlethelyiségek bérleti díját a korlátozási
intézkedéssel érintett bérlõknek,
vállalkozóknak. Az erre vonatkozó
határozat visszamenõlegesen most
lépett életbe.
Módosult az Egerszeg-kártyáról
szóló rendelet, a kedvezmények körébe bekerült a Göcseji Múzeum és
a Göcseji Falumúzeum. A településszerkezeti terven és az építési
szabályzaton átvezették mindazokat a jövõbeni elképzeléseket és
beruházási javaslatokat, melyek az
elmúlt idõszakban felmerültek.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

MEGHALT FEKETE GYÖRGY, SZAVAZZ A BOGÁNCSRA!
A NEMZET MÛVÉSZE, A VÁROS DÍSZPOLGÁRA

 Életének 88. évében meghalt Fekete György belsõépítész,
iparmûvész, a nemzet mûvésze, a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) tiszteletbeli elnöke – tudatta az MMA szerdán az
MTI-vel.
Fekete György 1932. szeptember 28-án született Zalaegerszegen. 1957-ben szerzett kitüntetéses belsõépítész diplomát az Iparmûvészeti Fõiskolán. Hazai alkalmakon és Magyarország képviseletében mintegy 30 országban 170 kiállítási terve valósult meg.
Murális pályázatok nyerteseként számos mûve kapott helyet középületek enteriõrjeiben. Több száz szakcikk és tanulmány írója, hat
televíziós sorozat környezetkultúrával foglalkozó adásának forgatókönyvírója és mûsorvezetõje volt.
2003-ban szülõvárosa díszpolgári címmel jutalmazta. A nemzet
mûvészérõl Balaicz Zoltán polgármester is megemlékezett a közösségi oldalon.

ÖRÖKBE FOGADNI LEHET, LÁTOGATNI NEM

 Manapság sokan szorulnak segítségre, ha másra nem, lelki
megnyugtatásra. Most olyan kérést továbbítunk, ami szó szerint
csak egy gombnyomásba kerül. A Bogáncs Zalaegerszegi Állatmenhely pályázaton indult április elején, ahol a befutók orvosi ellátást nyernek egymillió forint körüli összegben. A gyõzelmet a
szimpatizáns szavazatok száma dönti el.
– B. K. –
– A Bogáncs Zalaegerszegi Állatmenhely körül mindig történik
valami jó, valami közösségi, valami szívet melengetõ esemény.
Sajnos az idén tavasszal a járvány
mindent elsodort, úgy a Kutyahúsvétot, mint a rendszeres, vagy alkalmai sétáltatókat, az örökbe fogadni szándékozók érdeklõdõ látogatását a menhelyen. Ennek ellenére egy-egy tápvásárlási kampánnyal, pénzadományokkal hûséges támogatóink a legroszszabb idõben is kitartanak mellettünk, és tudjuk, reméljük, hogy a
FORESTO kampányban szavazataikat is a Bogáncsra fogják adni –
mondta dr. Rumi Krisztina, a Bo-

gáncs Zalaegerszegi Állatvédõ
Egyesület elnöke.
– Mit kell tudni errõl a pályázatról?
– A magukat kizárólag adományokból, támogatásból vagy a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásából fenntartó állatmenhelyeknek újra egy kiváló, és
köszönettel vett lehetõség adódott. A Bayer Hungária Kft. által
szervezett „FORESTO az állatmenhelyekért” elnevezésû kampány. Kiváló, mert alapoz az adott
menhely által már eddig elért eredményekre, annak ismertségére.
Ezzel biztosítja, hogy valóban
olyan védõhely nyerhesse el a három pénzdíj valamelyikét, amelynek legalitását és elismertségét a

szavazatot leadók személye garantálja. Nyilvánvalóan az szavaz
az adott állatmenhelyre, aki a
szervezet munkáját ismeri, és annak tevékenységét elismeri. Kiváló
az elgondolás abból a szempontból is, hogy a legtöbb szavazatot
kapott állatmenhelyek mûködését
még egy szakmai zsûri is megvizsgálja. Így biztosak lehetünk abban,
hogy garantáltan jó helye lesz annak, az 1.500.000, 1.000.000 vagy
500.000 forintnak, amely majd valamely állategészségügyi termékre vagy szolgáltatásra fordítható a
kiíró kft.-vel kötött szerzõdés alapján. Amennyiben a Bogáncs nyerne, állatorvosi költségekre, ivartalanításra szeretnék felhasználni a
felajánlott összeget. Elõre is köszönjük a támogatást, a szavazatokat, melyekkel jelenleg segíteni
tudnak az esetlegesen felajánlott
tápok mellett. Reméljük, hogy minél elõbb személyesen is találkozhatnak az állatbarátok a menhelyen jelenleg ellátott 200 kutyus-

CIVILEK SEGÍTETTEK
KÖZEL 8000 BÉKA ÉRT ÁT AZ ARANYOSLAPHOZ

Fekete György Balaicz Zoltán társaságában a falumúzeumban.

A közleményben az áll: „Zalaegerszeg önkormányzata és polgárainak közössége nagyon sokat köszönhet neki, hiszen számos
olyan fejlesztés és beruházás kapcsolódik a nevéhez, melyeket õ
szorgalmazott, vagy segítette azok megvalósulását. Bár élete és
szakmai életútja a fõvároshoz kötötte, munkássága és vezetõi pályafutása során mindig alkalmat talált arra, hogy Zalaegerszeget
valamennyi országos fórumon életének utolsó pillanatáig nagy
odaadással, eredményesen képviselje. Személyében az építkezõ,
az újító, a nagy tudású, ugyanakkor végtelenül szerény mestert
tisztelhettük, aki rajongva szerette szülõvárosát. Jelenlétével számos jubileumi eseményt, szoboravatót, ünnepi közgyûlést tisztelt
meg. Felszólalásaiban, ünnepi beszédeiben minden alkalommal az
elméhez és a lélekhez is szóló bölcs gondolatokkal ajándékozta
meg városunk közösségét. Életmûvét, kimagasló szakmai tudását
országos elismerés övezte. Sajnos nem érhette meg, hogy szülõvárosa állandó tárlatot alakít ki mûvészeti munkásságának bemutatására a most felújítás alatt álló Göcseji Múzeumban, de annak
avatásakor méltóképpen emlékezünk majd meg Zalaegerszeg
díszpolgáráról. Közvetlen stílusú, kedves egyénisége nagyon fog
hiányozni valamennyiünk számára. Egy fantasztikus embert ismertem meg a személyében, aki rengeteg jótanáccsal látott el, és akitõl nagyon sokat tanultam. Hiányozni fog! Emlékét megõrizzük, tanításait nem feledjük! Isten nyugosztaljon, Gyurka bácsi!”

 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park is jegyzi azt a rekordot, melyet az idei békamentéssel értek el a zalaegerszegi Aranyoslapiforrásnál. A 10 éve tartó mentés során soha ennyi kétéltû, pontosan 7847, nem kelt még útra és jutott át sikerrel a szaporodóhelyet jelentõ kis tóhoz. Volt olyan nap, amikor annyi békát vittek át
az önkéntesek, mint máskor egy szezon alatt.
– B. K. –
Örömteli hír ez, és hogy pontosan mit jelent az erdõ élõvilágára
nézve, arról kérdeztük dr. Illyés
Zoltán biológust, a mentés szervezõjét.
– Nem tudjuk pontosan, hogy
mekkora békapopuláció élt itt, amikor még az eredeti lápos, mocsaras, erdõs rész volt Aranyoslap, és
nem a mostani mezõ, de gondolom, hogy az lehetett a minimum,
amilyen egyedszám az idén van.
Sikeres tehát a mentõakció, amellett, hogy közelít az eredeti állapothoz, erõs környezetvédõ, nevelõ
hatású, szemléletformáló, és talán
a tó védelmét is erõsíti. A békák
nagyon sok állatnak jelentenek
élelemforrást, tehát tömegesen kell
jelen lenniük. Ezzel maradhat fenn

a faj, és ez biztosítja a táplálékpiramisban feljebb elhelyezkedõ, kis
egyedszámú, erõs védelem alatt
álló állatok túlélését is. Sokan nem
gondolnak a békák fontosságára,
miközben kedvelik a gólyákat,
amelyeknek elsõdleges táplálékát
jelentik ezen kétéltûek. Másrészt a
békák rovarevõk, tehát például a
szúnyogpopuláció ritkításában is
fontos szerepük van.
– Mennyire érinti érzékenyen
a békákat a szúnyogirtás?
– Szerencsére most már betiltották azt a vegyszert, mely nemcsak a szúnyogokra, hanem a halakra, kétéltûekre is nagyon veszélyes volt. Viszont a kemikáliák nem
fajspecifikusak, azaz nemcsak a
szúnyogot, hanem minden más repülõ rovart is elpusztítanak. Kéthárom hét, amíg kikel az új koló-

nia. Ennyi ideig viszont nem bírják
élelem nélkül sem a fecskék, sem
a denevérek és a békák sem.
– Akkor van még mit kiharcolni e téren. Mennyi civil kapcsolódott be az idei békamentõ
akcióba?
– A Besenyõ és Öreghegy Polgárõr Egyesület nagyon kivette a
részét. Jelenlétük már önmagában
visszatartó lehet a környezetkárosítók számára. És sok más civil is
bekapcsolódott, köztük diákok is.
Egész nap jöttek az SMS-ek az
úton oda, vagy visszafelé átvitt
egyedszámról. Köszönjük a közremûködést, a jelzéseket. Az akció
már lezárult, a kerítéseket a kialakult helyzet miatt csak késõbbi idõpontban tudjuk lebontani. Addig is
szemmel tartjuk az idõközben kikelt ebihalakat.

sal. Számukra most duplán nehéz
a bezártság, hiszen az eddigi idõnkénti önkéntesek biztosította sétáltatások is szünetelnek. Örökbefogadási szándékot azonban telefonon lehet jelezni, és megfelelõ feltételek megléte mellett annak
nincs akadálya.
Szavazni május 19-ig lehet a
https://www.foresto.hu/hu/menhelypalyazat/ weboldalon Zala megyét
megkeresve a Bogáncsra.

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.
Ár: 16,6 M Ft. Érdeklõdni
a 30/975-1500-as telefonszámon.

FORD ECOSPORT
1.5 Sigma Titanium
Powershift (2016.12.)
ELADÓ újszerû állapotban, garázsban tartott, automata váltós (6 fokozat), 47.500 kilométerrel, 2021ig érvényes mûszakival, rendszeresen és frissen szervizelt – assistance.

Ár: 4,09 M Ft.
Érd.: 20/549-5188.

TANUSZODA ÉS ÚJ, FEDETT VERSENYMEDENCE
TISZTASÁGI FÜRDÕBÕL TÖBBFUNKCIÓS USZODAKOMPLEXUM

(Folytatás az 1. oldalról.)
Elsõ körben elbontották Németh János keramikusmûvész
ikonikus alkotását a fedett uszoda
faláról. „A víz mitológiája” címû
dombormû majd az új épület dísze
lesz. Jelenleg zajlik a meglévõ
uszodaépület bontása. Elõbb a
homlokzatburkolatot választották
le, a napokban pedig megérkezett
a helyszínre egy nagyobb méretû
bontógép is.
Mindezzel párhuzamosan – az
utcafrontról is jól láthatóan – folyik
az új, L alakú épület kivitelezése.
A versenymedencét magában foglaló, Göcseji úti épületrész vasbeton pilléreit már felállították, ezenkívül zajlik az Ady utca felõli, egykori fogadóépület felújítása is. Ott

jelenleg belsõ vakolási munkákat
végeznek. A falszigetelés, tetõcsere és az új, fém nyílászárók behelyezése már korábban megtörtént.
Az alpolgármester az újdonságokkal és a készülõ uszodakomplexum paramétereivel kapcsolatban érdeklõdésünkre elárulta: a
beruházás részeként építészeti,
épületgépészeti,
villamossági,
sporttechnológiai és akadálymentesítési munkák is folynak. A projekt során közmû-, út-, járda- és
parkolóépítésre is sor kerül. Ami
az új létesítményeket illeti: az eddigi épület helyett, L alakban épül
fel az új, többfunkciós fedett uszoda, benne 50 méteres, 10 pályás
medencével, 270 fõs lelátóval. Az
épület magasföldszintes kialakítá-

sú lesz. Ennek megfelelõen három
használati szintrõl beszélhetünk: a
nagyrészt gépészeti funkciójú pinceszintrõl, a vegyes funkciójú medenceszintrõl és a közönségforgalmi lelátószintrõl. Az uszodát a
Nemzetközi
Úszószövetség
(FINA) által meghatározott szigorú
elõírások szerint tervezték. A jelenlegi – vagyis a most elbontott –
uszodaépület helyére kerülõ új
épületrészben pedig tanuszodát
alakítanak ki. A cél az, hogy minden zalaegerszegi gyermek megtanulhasson úszni. Ez egyben városi program is lesz – fogalmazott.
A projekthez további elemek is
társulnak, így szaunarészleg, üzlethelyiségek, új kültéri medence
és vizes játszótér is kialakításra

kerül. De zöldfelület-rendezés, növénytelepítés, valamint modern
sportpályák kialakítása is szerepel
a tervek között. Megtudtuk: az új
medencék összesített vízfelülete
1852 négyzetméternyi úszásra
szolgáló területet jelent majd,
amely magában foglal egy 407
négyzetméteres kültéri medencét,
egy 175 négyzetméteres meleg vizes tanmedencét, egy 10 négyzetméteres merülõmedencét, valamint egy 1260 négyzetméteres
versenymedencét.
A kivitelezési munkák a járvány
ellenére egyelõre folyamatosan
zajlanak, remélik, hogy különösebb akadály nem lesz sem az
anyagellátásban, sem pedig a humán erõforrás biztosításában.
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MEGÚJUL AZ ART MOZI

 Állványerdõ és tátongó széklyukak az Art mozi nagytermében, melynek felújítása március
végén kezdõdött meg. Zalaegerszeg jelenleg legnagyobb
befogadóképességû közösségi
terme a bruttó 159 millió forintos költségvetésû rekonstrukció után több más funkció ellátására is alkalmas lesz a mozi- komplex, többfunkciós intézmény
filmek vetítése mellett.
jöjjön létre. Ezt az elvárást teljesítendõen az önkormányzati önerõ– AL –
vel bruttó 159 millióra kiegészült
projekt a nagyterem, a színpad, a
Bali Zoltán alpolgármester az fûtés, a villamos hálózat és a gépi
elõzményekrõl elmondta, hogy a szellõztetõrendszerek teljes kor2016-ban megalakult Zegikon He- szerûsítését teszi lehetõvé.
lyi Közösség kulcsprojektként a
Vigh László országgyûlési képKeresztury VMK által mûködtetett viselõ, miniszteri biztos arról beArt mozi közösségi és rendez- szélt, hogy a jármûipari tesztpálya
vénytérré való átalakítását hatá- a rendezvényturizmus fejlõdését is
rozta meg. Az önkormányzat e cél magával hozta az ott tartott konfeteljesülése érdekében pályázatot renciák révén. Az Art mozi nagynyújtott be a TOP-programra, termének felújítása is azt a célt
amelyen bruttó 138 millió forint tá- szolgálja, hogy a zalai megyemogatást nyert. A rekonstrukció in- székhely a rendezvényturizmus
dokai között megemlítette, hogy egyik fõvárosává váljon.
az akadálymentesítéstõl és a kisBöjte Sándor Zsolt, a körzet önterem felújításától eltekintve a mo- kormányzati képviselõje azt emelzi megnyitása óta nem újult meg te ki, hogy a jelenlegi helyzetben,
technikailag. Mindeközben az mikor lelassult a gazdaság, minalapfunkciója iránti igény folyama- den beruházás még inkább fontos,
tosan csökkent az elmúlt két évti- hiszen ezáltal munkahelyek mazedben a modern filmszínházi inf- radhatnak meg. Az 1958-ban
rastruktúra megjelenése, illetve az megnyílt mozi felújítására rátérve
internet, a közösségi média tér- azt mondta, a város nagy múltú innyerése következtében. Az intéz- tézménye eddig is sok kulturális
mény fenntartásában ez egyre na- rendezvénynek adott helyet. Regyobb nehézséget okozott, az ön- konstrukciójával, új tartalmakkal
kormányzat ugyanakkor fontosnak való megtöltésével azt kívánják elérezte, hogy a felújítás által egy érni, hogy széles közösségi igé-

FELSÕOKTATÁSI
ÁTALAKÍTÁS

 Zalaegerszeg és a régió további fejlõdésének egyik legfontosabb
záloga a széles körû és magas színvonalú felsõoktatási jelenlét.

A város és a térség érdekeit fiA témához Keresztes Csaba,
gyelembe véve arra a megállapí- volt BGE-es hallgató, önkormánytásra jutottunk a Pannon Egyetem zati képviselõ, a DK helyi elnöke
vezetõségével, hogy mind Zala- fûzött észrevételt. Mint fogalmaegerszeg város lehetõségeit, mind zott, a képviselõk törvényjavaslaaz intézmény regionális szerepét tot nyújtottak be arra vonatkozóan,
nagyban erõsítené, ha a Budapes- hogy a volt számviteli fõiskola a
ti Gazdasági Egyetem szervezeté- Pannon Egyetembe olvadjon be.
hez tartozó gazdálkodási kar a je- „Nem tudom megítélni, hogy ez az
lenleg zajló felsõoktatási átalakí- intézménynek jó-e vagy sem” – fotás keretében a Pannon Egyetem galmazott, hozzátéve: nehezmészervezetébe olvadna be – tájé- nyezi, hogy országgyûlési képvikoztatott Vigh László országgyûlé- selõk döntsenek felsõoktatási insi képviselõ.
tézmények sorsáról. „Tudom jól,
Hozzátette: Az integráció kö- hogy a helyi Fidesz mindent megvetkeztében egy szakmailag erõs, tesz a Pannon Egyetem zalaegergazdasági és mûszaki területen is szegi térhódításáért, de bízom abszámottevõ egyetemi kar járulhat- ban, hogy nem személyi ambíciók
na hozzá Zalaegerszeg fejlõdésé- vezérlik ezt a tervet”. Nem a politihez. A fent említett okokból Ovádi kai hûség miatt lesz kinevezett vePéter veszprémi képviselõtársam- zetõje, tette hozzá, megjegyezve:
mal közösen 2020. április 6-án nem lenne jó, ha a zalaegerszegi
módosító indítványt nyújtottunk be gazdasági felsõoktatás is a mûa nemzeti felsõoktatásról szóló szaki képzés sorsára jutna, és pár
pult miatt is, a befogadóképessé- törvénymódosításhoz – fogalma- évenként más egyetemhez tartozna.
ge így is meg fogja haladni a több zott a képviselõ.
mint hatszáz fõt. Új hangosítást és
fénytechnikát alakítanak ki, új
színpadi függönyöket helyeznek
el, illetve a galéria alatt vezérlõhelyet alakítanak ki. Újra cserélik az
álmennyezetet a nézõtér felett. A  A veszélyhelyzet idõszakában különösen nagy jelentõsége van
jelenlegi falburkolatok bársonyos a szabályozottságnak, ezért az Állami Számvevõszék kiemelt fijellegét megtartják, ahogy színvilá- gyelmet fordít az önkormányzatokra. Az ÁSZ minden önkormánygát is, amelyek csak felfrissítést zatnak biztosítja, hogy elvégzi a hivatalok integritásának, vagyis
kapnak. Az Art mozi rekonstruk- korrupció elleni védettségének értékelését. Az új ellenõrzési megciója várhatóan 2020 õszére feje- közelítéssel az Állami Számvevõszék hozzájárul az összes magyarországi önkormányzat belsõ szabályozottságának, korrupció
zõdik be.
elleni védettségének erõsítéséhez, a társadalmi bizalom fenntartásához.
kórháznak, melyrõl a shanghaji
Az Állami Számvevõszék még kockázatot jelent. Mindez azt jelenfõkonzulátussal egyeztetett. A
védõeszközök tegnap (szerdán) 2019 végén jelentette be, hogy az ti, hogy az ellenõrzés támogatás a
már megérkeztek Kínából a bu- összes magyarországi önkor- szabályok betartásához, ami megdapesti nemzetközi repülõtérre. mányzat korrupció elleni védettsé- alapozza az önkormányzatok hatéA Zalaegerszegre szállításáról gének értékelését elvégzi 2020- kony mûködését, és így hozzájárul
gondoskodnak. A polgármester ban. Az ÁSZ 2020 elején a mint- a koronavírus elleni eredményes
Facebook-oldalán közölte továb- egy 3200 önkormányzatot elõre védekezéshez, ami mindannyiunk
bá, hogy a legnehezebben be- értesítette arról, hogy márciustól közös érdeke.
szerezhetõ, cserélhetõ szûrõs ellenõrizni fogja az integritás alapú
A két hónappal ezelõtt elõre beFFP3 típusú maszkból sikerült ki- mûködésüket.
jelentett digitális adatbekérések
A megfelelõ felkészülés, illetve ütemezetten zajlanak, az ÁSZ a
sebb mennyiséghez hozzájutniuk, melyeket szintén a mai na- az önkormányzati hivatalok és dol- következõ hetekben minden mapon juttatták el az ügyeletre és az gozók tehermentesítése érdekében gyarországi önkormányzattól beidõsotthonokba, továbbá egy ki- az értesítésekben az ÁSZ ponto- kéri az elõre jelzett és megadott
sebb csomagot adományként a san megadta a bekérendõ doku- 26 dokumentumot. Az értékelések
mentumok listáját. Ez önkormány- során az ÁSZ együttmûködésre
megyei kórházba.
Megtudtuk, hogy a Mould Tech zatonként 26 olyan – jelen idõben törekszik az ellenõrzött szervezeKft. teljes gyártókapacitását állí- hatályos – dokumentumot jelent, tekkel, hiszen a számvevõszéki eltotta rá a minõségi kritériumokat amelyeknek folyamatosan rendel- lenõrzések célja nem a hibakeremagasan meghaladó, a Nemzeti kezésre kell állniuk, ugyanis ezek sés, hanem a közpénzügyi helyzet
Népegészségügyi Központ aján- biztosítják az adott önkormányzat javítása, a közpénzt használó és
lását is elnyerõ, egészségvédel- mûködésének szabályozottságát.
közvagyont kezelõ szervezetek
A szabálykövetésnek és rende- szabályozottságának, korrupció
mi pajzsok 3D nyomtatási technikával való gyártására. A követke- zettségnek a jelenlegi veszélyhely- elleni védettségének erõsítése,
zõ idõszakban, akár napi tízezer zetben különösen nagy jelentõsé- végsõ soron az egyes önkormánydarab pajzs készülhet üzemé- ge van. Az ÁSZ elemzései szerint zatok mûködését övezõ közbizaben, ezáltal is csökkentve Ma- ugyanis a rendkívüli állapot kiemelt lom további erõsítése.
gyarország kiszolgáltatottságát a korrupciós, illetve szabálysértési
Állami Számvevõszék
világpiacról nehezen beszerezhetõ termék iránt. Zalaegerszeg
önkormányzata teljes erõvel a
projekt mellé állt, az országos logisztikát és disztribúciót az önkormányzat önköltségen vállalta  Az új koronavírus-megbetegedések miatt kialakult járványügyi
helyzetre való tekintettel várhatóan nyár végére, õsz elejére tolómagára.
dik az úgynevezett igényvezérelt kisbuszos szolgáltatás második
tesztüzeme Zalaegerszegen.

TÖBBFUNKCIÓS INTÉZMÉNY JÖN LÉTRE

nyeket kielégítõ létesítményként
mûködjön tovább a jövõben.
A sajtótájékoztatón Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK igazgatója
valamint Drávecz Szabolcs, az Art
mozi vezetõje is részt vett. A nagyterem belsõ átalakításáról megtudtuk, hogy a színpad szélessége
három méterrel nõ meg, vagyis
nyolc és fél méter szélességû lesz,
megtartva tizenkét méteres hoszszúságát. Kevesebb széksor, illetve kevesebb szék lesz a nagyterem bejáratánál létesülõ technikai

ARCVÉDÕ PAJZSOK ÉS MASZKOK
ÚJABB EGÉSZSÉGVÉDELMI ESZKÖZÖK ÉRKEZTEK

 Ezer darab FFP2-es védelmi
osztályú maszk és száz darab,
a helyi Mould-Tech Kft. által
gyártott plexi fejpántos arcvédõ
pajzs átadásáról tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön a városházán. Az egészségvédelmi
eszközökhöz az önkormányzat
felajánlás révén jutott hozzá.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester
elöljáróban elmondta, hogy a veszélyhelyzet fennállása alatt csak
a járványügyi védekezéssel kapcsolatos tájékoztatást látja el; a
közösségi médián (Facebook-oldalán) folyamatosan ad hírt a város lakossága számára a koronavírus terjedését megelõzõ intézkedésekrõl. A mostani alkalom is
ilyen, amikor ezer darab FFP2-es
maszk és száz darab plexi fejpántos arcvédõ pajzs beszerzésérõl
tud beszámolni. Az egészségvédelmi eszközöket a városi házior-

Hutnik Eszter, a humánigazgatási osztály munkatársa, Balaicz Zoltán
polgármester, dr. Vadvári Tibor alpolgármester és Velkey Péter,
a humánigazgatási osztály vezetõje.

vosi rendelõkbe, az ügyeletre és a
A polgármester jelezte, hogy a
szociális intézményeikbe juttatják volt Balaton Szálloda új kínai tuel, az arcvédõ pajzsokból a me- lajdonosa tízezer maszkot adogyei kórháznak is adnak.
mányoz a városnak és a megyei

DM ÖNTÉSEKRÕL ,VESZÉLYHELYZETBEN
ÓDOSUL A KÖLTSÉGVETÉS KITÜNTETÕ CÍMEKRÕL HATÁROZTAK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Magyar Posta Zrt. jelezte,
hogy ezután is mûködtetni kívánja
a zalabesenyõi városrészben lévõ
postahivatalt, az ehhez szükséges
ingatlant az önkormányzat biztosítani fogja. Köznevelési szerzõdést
kötött az önkormányzat óvodai feladatok ellátására a kiskutasi önkormányzattal, így az ottani gyermekek ezután már hivatalosan is körzetesként felvehetõek lesznek az
érintett óvodába.
Májusban kellett volna elfogadni
az önkormányzati cégek 2020-as
üzleti tervét, azonban a bizonytalan

helyzet miatt ezt õszre halasztották. A legtöbb önkormányzati céget
rendkívül negatívan fogja érinteni a
világjárvány és a gazdasági válság
(a bérlõk felmondanak, a sportcsarnok zárva, sportesemények nincsenek, az uszoda zárva, az AquaCity
nem nyit ki, fesztiválok, rendezvények nem lesznek.) A város napjához kapcsolódóan május 15-én került volna sor az ünnepi közgyûlésre, ezt egyelõre október 22-re halasztották.
Kitüntetõ címek adományozásáról is beszámolt a polgármester.
Sport mecénása díjban részesül a

Szerszámsziget Kft. Pro Urbe elismerésben részesül a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság a város közbiztonságáért végzett kiváló munkájáért, valamint Horváth Attila, az
idén 125 éves Zrínyi Miklós Gimnázium nyugállományba vonuló igazgatója a több évtizedes tanári és
vezetõi munkájáért.
2020-ban Zalaegerszeg Díszpolgára Mányoki Attila hosszútávúszó lesz, aki egyedüli magyarként,
a világon tizennyolcadikként teljesítette az Ocean's Seven sorozatot
(hét tenger, hét kontinens – hét tengerszoros átúszása).

TÁMOGATÁS AZ ÁSZ-TÓL

INDULÁSRA KÉSZEN A ZERGÉK

TESZTELNEK

A VÁROSBAN
 Lapzártánkkor kaptuk a
tájékoztatót Balaicz Zoltán
polgármestertõl, hogy elkészült a tesztelési beosztás
és a szakemberek meg is
kezdték a munkát.
Elvégzik a vírustesztet a háziorvosokon, gyermekorvosokon,
asszisztenseken. Valamint az
Idõsek Otthonának, az Idõsek
Gondozóházának, a Nyugdíjasotthonnak ellátottjain és dolgozóin, a Mandulavirág fogyatékkal
élõk ellátottjain és dolgozóin, valamint a Pais-iskolában mûködõ
idõsotthon lakóin és dolgozóin is
végeznek tesztet.

A program célja, hogy a lakosság számára olyan területen is elérhetõvé váljon a közösségi közlekedés, ahol – bár igény lenne rá
– az útviszonyok, kisebb kihasználtság miatt nem jár helyi autóbusz, és a legközelebbi megálló is
csak hosszas gyaloglással érhetõ
el. A Zerge névre keresztelt buszokat az elmúlt év novemberében indították el a zalai megyeszékhelyen, teszt jelleggel. A 13
utast szállító kisbuszokkal a közel
két hónap során három peremkerületben találkozhatott a város
utazóközössége. Az elsõ tesztidõszakban a Csertán Sándor utcából indulva Toposházát, Gálafejet
és Gógánhegyet érte el az ingyenes, de minden esetben regisztrációhoz kötött szolgáltatás. A tapasztalatok kiértékelését követõen idén tavasszal kezdõdött volna

a második tesztidõszak, ám ez a
járványügyi helyzetre tekintettel
várhatóan nyár végén, õsz elején
indul.
A zalaegerszegi önkormányzat
a szolgáltatás megtervezését
szakmailag koordináló Mobilissimus Kft.-vel addig is folytatja az
elõkészületeket: a módosított útvonalak térképi munkálatai befejezõdtek, jelenleg a menetrendek
pontosítása, a menetrendi táblák
módosítása és a kapcsolódó
utastájékoztatási elemek elkészítése zajlik. A tervek szerint az új
Zergék teszt jelleggel már a
Jánkahegyre és az Öreghegyre is
eljutnak, illetve a járatok az iskolakezdéshez is jobban igazodnak
majd. A fejleményekrõl, az indulás
várható idõpontjáról a városi önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a lakosságot.
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A MÁV-Start Zrt. tájékoztatása szerint 2020. március 30-tól a COVID-19 koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a belföldi és nemzetközi vonatok közlekedésében vasútvonalanként
változások léptek érvénybe. Ezek szerint a zalaegerszegi utazóközönséget elsõdlegesen érintõ 19801-es
számú Zalaegerszeg (19:43)–Gyõr (22:17) viszonylatú vonat nem közlekedik, helyette a 9811 számú vonat, Zalaegerszeg (19:49)–Szombathely (20:48) viszonylatban közlekedik. Továbbá, a 1951-es számú Zalaegerszeg (19:49)–Budapest-Déli (22:59) viszonylatú GÖCSEJ InterCity vonat nem közlekedik.
A MÁV-START Zrt. valamennyi étkezõ-, háló- és fekvõkocsi szolgáltatást felfüggeszti.
Az okozott kényelmetlenségért a MÁV-START Zrt. szíves elnézésüket kéri!

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján megvásárlásra kínálja fel az alábbi építési telket, melyet az alábbi módok egyikén lehet megvásárolni:
– I. kedvezményes eladási áron a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult
magánszemélyek részére vagy
– II. kedvezmény nélküli áron.
I. kedvezményes bruttó eladási ár
Hely:
Zalaegerszeg

Budai völgyi u.

Helyrajzi Terület
1 gyermek esetén 2 gyermek esetén 3 vagy több gyermek
szám
(m2)
15%-os
30%-os
esetén 50%-os
kedvezménnyel
kedvezménnyel
kedvezménnyel

697/25

1182

4.749.800 Ft

3.911.600 Ft

2.794.000 Ft

II.
kedvezmény
nélküli
bruttó ár

5.588.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
feladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll
rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A víziközmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.
Cseresznyésszeri u. 8.

1825

718

3.562.350 Ft

2.933.700 Ft

2.095.500 Ft

4.191.000 Ft

Víz a telken, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.
A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak.
II. Pályázati ajánlatok beadása:

A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók
2020. december 31-én 12 óráig.

A részletes pályázati kiírás szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és letölthetõ.
A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást és készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz.
irodájában (telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

ADATLAPKITÖLTÉSI SEGÍTSÉG

A ZALAEGERSZEGI VÁLLALKOZÁSOKNAK
Kedves Zalaegerszegiek!
A koronavírus okozta világjárvány gazdasági világválsággal jár együtt. Ennek jeleit Zalaegerszegen is tapasztaljuk. Nagyon sok üzlet már hetekkel
ezelõtt bezárt, többen elvesztették a munkahelyüket, számos gyárban leállt a termelés, így jelentõsen kevesebb lesz a város iparûzésiadó-bevétele
is. Az önkormányzat helyi gazdaságvédelmi intézkedéseit két héttel ezelõtt már ismertettük (itt olvasható:
https://www.facebook.com/…/a.394275553916…/
3169524029724589/).
Most egy újabb segítséggel jelentkezünk. A
kormány nagyszabású munkahelyvédelmi akciótervet indított el. Ezeket a munkahelymegtartó és
gazdaságfejlesztési támogatásokat az egyes vállalkozásoknak a kormányhivatalnál kell majd igényelni. A nagy, illetve multinacionális cégeknél va-

lószínûleg megvan a szükséges szakmai tudás és
humán erõforrás arra, hogy az adatlapokat kitöltsék. Azonban a helyi, zalaegerszegi kis és középvállalkozásnak szükségük lehet pluszinformációkra, tanácsokra, vagy akár kitöltési segítségre is.
Ezért a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt.-n belül
kialakítottunk egy gazdaságvédelmi csoportot,
ahol a kollégáink segítséget nyújtanak az információk pontos megismeréséhez, kérés esetén pedig
a támogatást igénylõ adatlapok kitöltéséhez is.
A csoport telefonos elérhetõsége:
+36-20/463-8799.
E-mail-cím:
gazdasagvedelem@zalaegerszeg.hu
Kérem a támogatást igénybe venni szándékozó
vállalkozásokat, hogy keressék bizalommal a kollégákat!
Balaicz Zoltán
polgármester
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Kultúra
 Polgárosodás nélkül nem jöhetett volna létre a mai értelemben vett képzõmûvészeti élet.
Különösen igaz ez egy Zalaegerszeg méretû kisvárosra,
mely hosszú ideig elmaradottnak számított, fõleg ami a századforduló elõtti idõszakot illeti.
– pP –
A korábbi évszázadokban szinte csak megbízások miatt (freskófestés, szobor- vagy portrékészítés) érkeztek ide mûvészek, inkább rövidebb, mint hosszabb idõszakokra, és a munka végeztével
odébb is álltak. Egy aktívabb képzõmûvészeti élet kibontakozásához meg kellett jelennie magának
az igénynek is. Ami kenyeret és
megbecsülést nyújt az alkotóknak,
életre hívja a rajzoktatás alapjait,
keresletet és kínálatot generál a
mûvészet piacán. Továbbá fórumot teremt a mûvészeti élet számára.
Dr. Kostyál László mûvészettörténésztõl származnak a fenti
gondolatok, aki a közelmúltban
megjelent, Képzõmûvészet Zalaegerszegen címû – Seres Péter
fotográfussal, szerkesztõvel közösen jegyzett – kötethez írt hosz-

SZÁZHÚSZ ÉV, HETVENEGY KÉPZÕMÛVÉSZ
KÖTET A ZALAEGERSZEGI ALKOTÓMÛVÉSZEKRÕL

szabb bevezetõt. A tanulmányból
többek között az is kiderül, hogy a
helyi mûvészeti élet kialakulásában szerepe volt még a lakáskultúra átalakulásának is. A polgárosodás ugyanis olyan otthonokat teremtett, melyek falai – a kastélyokhoz, kúriákhoz hasonlóan – immár
igényelték a festményeket és az
értékesebb mûalkotásokat. Persze ahhoz, hogy tudjuk, mi kerüljön a falra, ismeretekre van és volt
szükség: így a századforduló után
már egyre több elõadás, szabadiskola, kiállítás szervezõdött. A mûvészettörténész szerint a modern
képzõmûvészet alakulása egy 120
éves periódust ölel fel, mely három
szakaszra bontható. Az elsõ az
1900–1945 közötti éveket, a második az 1945–1990 közötti idõszakot, a harmadik pedig a rendszerváltozástól napjainkig terjedõ
évtizedeket foglalja magában. A

A PINCÉTÕL
A PADLÁSIG MEGÚJUL
 Idén hetvenesztendõs a Göcseji Múzeum, ám a járványügyi
helyzet és a múzeum Batthyány utcai épületének felújítása miatt
az ilyenkor szokásos ünnepi rendezvények elmaradnak.
– pet –
A Modern Városok Program keretében ugyanakkor jó ütemben
zajlik a múzeum épületének rekonstrukciója. A jelenlegi helyzetrõl egy sajtóbejárás keretében ad-

kákra, a padozat cseréjére és tetõszerkezeti felújításokra egyaránt
sor kerül, de szigetelést is végeznek, hiszen több helyen vizesedtek az épület falai. A projekt során
teljesen megújulnak az irodahelyiségek és a múzeum kiállításai is.

most megjelent kiadvány – melynek hivatalos bemutatására a járványveszély elmúltával kerül sor –
ebbõl a szempontból is megvilágítja város adott korszakra jellemzõ
képzõmûvészeti életét.
A kötet részleteirõl a szerkesztõ, ötletgazdát, Seres Pétert kérdeztük. Megtudtuk: a könyv a város kiadásában, „A helyi identitás
és kohézió erõsítésének megteremtése Zalaegerszegen” címû
TOP-pályázat keretében valósult
meg. A 364 oldalas, színes, vászonkötéses kiadvány 1000 példányban jelent meg, és összesen
71 zalaegerszegi, vagy a városhoz
valamilyen formában kötõdõ képzõmûvészt mutat be. Fotókkal,
életrajzi adatokkal, mûvészettörténeti értékeléssel. A könnyebbség
kedvéért külön csoportban szerepelnek a helyben alkotó, és a városból elszármazott mûvészek.
– Az egyik legfontosabb kérdés
a könyvszerkesztésben az volt,
hogy milyen sorrendben kövessék
egymást a mûvészek a kötetben.
A hagyományos mindenképpen a

Egy teljesen új, modern, interaktív
tárlat mutatja majd be a város történetét. Felújításra kerül továbbá
Németh János keramikusmûvész
állandó kiállítása, Fekete György
belsõépítész munkásságát pedig
egy külön tárlaton ismerhetik meg
az érdeklõdõk. Az alpolgármester
szerint a cél kettõs: a felújítással
egyrészt megõrizzük a város
1890-ben – eredetileg takarékpénztári hivatalnak és bérháznak
– épült, mûemléki jelentõségû
épületét. Másrészt pedig az új kiállításokkal egy idegenforgalmi
szempontból hangsúlyosabb múzeum jöhet létre.
A sajtóbejáráson részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ és
Böjte Sándor, a választókerület
önkormányzati képviselõje is. Az
országgyûlési képviselõ kiemelte,
ugyan most a legtöbb energia a
járvány miatti védekezésre megy
el, de nem állhat le minden beruházás, hiszen akkor a legfontosabb feladatokra sem termelõdnének meg a források.
Böjte Sándor pedig a belváros
kevés számú történelmi épületére
hívta fel a figyelmet, melyek meghatározzák a város arculatát. Ezek
megõrzése különösen fontos, így
örömteli, hogy a múzeum is megújulhat. A munkálatok idejére a
környéken élõk további türelmét
kérte.
A tervek szerint a felújítás 2021
tavaszára fejezõdik be.

névsor szerinti elrendezés lett volna, de ez annyira nem volt szimpatikus megoldás számomra. Mivel minden alkotónak ismert a születési dátuma, így inkább ezt vettük alapul a rendezés során. Ezzel
ráadásul egy jól kirajzolódó íve is
lett a könyvnek, amely mégiscsak
egy 120 éves történetet fog át. A
könyv végén szerepel egy ABC-

EGYESEK REALISTÁK, MÁSOK PÁNIKOLNAK
A VÁLTOZÁS MARGÓJÁRA, AVAGY FELFELÉ TEKINTENI

 A közösségi oldalon figyeltem fel egy látványos ábrára, mely a
változás fázisait szemléltette. Tavasz Mihályné okleveles viselkedéselemzõ osztotta meg a rajzot, mindjárt meg is kérdeztük szakértõ véleményét a témában.
– Bánfi Kati –

tak tájékoztatást az érintettek. Az
eseményt megelõzõen dr. Kostyál
László igazgatóhelyettes lapunk
érdeklõdésére elmondta: olyan volumenû fejlesztések zajlanak, melyek példátlanok mind a múzeum
hetvenéves történetében, mind
pedig a város életében. Különösen, ha hozzá vesszük a Mindszenty-központ építési terveit, illetve a Göcseji Falumúzeum szintén
esedékes fejlesztéseit is. Ez a három beruházás országos jelentõségû, és ha megvalósulnak, remélhetõleg hangsúlyosabbá válik
Zalaegerszeg idegenforgalmi élete.
Bár a legfontosabb cél most továbbra is a járványügyi védekezés
és az ehhez szükséges források
megteremtése, néhány TOP által
finanszírozott, illetve a Modern Városok Program keretében zajló
nagyberuházás nem áll le. A kialakult helyzet ellenére a humán erõforrás és az építõanyag-utánpótlás biztosított – válaszolta kérdésünkre Gecse Péter alpolgármester. Hozzátette: ütemterv szerint
halad a Göcseji Múzeum felújítása. A több mint 1,8 milliárd forintos
projekt során (melybõl 1,3 milliárd
forint EU-s, és további 500 millió
pedig kormányzati támogatás) külsõ és belsõ fejlesztésekre is sor
kerül. Tulajdonképpen a pincétõl a
padlásig megújul a ház.
Homlokzatfelújításra, nyílászárócserére, belsõ gépészeti mun-

Seres Péter

szerinti felsorolás is, így kihúztuk a
méregfogát a szakmai elvárásnak
– fogalmazott a szerkesztõ.
A kiadvány alapötlete is Seres
Pétertõl származik, aki ezzel kapcsolatban azt mesélte: 2015-ben
jelent meg a Zalaegerszeg értékei
címû képes albuma, ám itt szomorúan konstatálta, hogy csak azok a
mûvészek tudtak bekerülni a kötetbe, akik rendelkeztek köztéri alkotásokkal. Vagyis a szobrászok.
Innen jött az ötlet, hogy egy komplex képzõmûvészeti album helyre
tehetné ezt a kérdést. Kézenfekvõ
volt, hogy egy ilyen típusú összefoglaló kötet Kostyál László szakértelmére kell, hogy támaszkodjon, s miután õ is igent mondott,
kezdõdhetett a munka; mely közös
szerkesztésben valósult meg és
gördülékenyen haladt.
Hogy mely alkotók kerüljenek a
kötetbe, az Kostyál László szakmai értékelése alapján dõlt el, mint
ahogyan az is, hogy mikortól induljon a történet.
– Az alapvetõ szempont az volt,
hogy a képzõmûvészeknek meg

kellett mutatkozniuk kiállításokon
illetve a szobrászok esetében a
köztéri alkotás megléte is szempont volt. A legkorábbi alkotás,
melyet a könyvben szerepeltetünk, Léránt János (1875–1942)
festménye: az 1903-ban elkészült
Assisi Szent Ferenc címû oltárkép,
amely a milejszegi templomban a
mai napig látható.
A fotográfus azt is elárulta,
hogy a másfél éves munka során
rengeteg mûvészt, illetve örököst
és mûgyûjtõt keresett fel helyben,
Budapesten és más vidéki városban annak érdekében, hogy lefotózhassa az egyes alkotásokat.
Nekik külön köszöni az együttmûködést. Az alkalmazott fotózási
technika és az azt követõ feldolgozási folyamat döntõ jelentõségû
volt, hiszen az eredeti színhûség
megõrzése egy ilyen kötet legfontosabb célkitûzése. Egy speciális
színpaletta és az ahhoz tartozó
feldolgozási technika volt ebben
nagy segítségére.
Szempont volt az is, hogy a kép
felületét, struktúráját is visszaadja
a fotó, amelynek kulcsát a megvilágítás szöge jelentette. Vagyis
térbeli tulajdonságokat kellett síkban megjeleníteni, helyes színekkel. A kötetet kézbe véve a szerkesztõ úgy érzi, hogy sikerült
ezeknek a kritériumoknak megfelelni. Bízik benne, hogy hamarosan mások is fellapozhatják a kiadványt.

– Régóta érezhetõ, hogy életritmusunk mintha megelõzne minket, egy ideje csak futunk a lelkünk
után. A mostani járvány olyan,
mintha behúznánk az autón a kéziféket. Nézek ki a szobámból, és
arra gondolok, mire akar ez a helyzet tanítani, hogyan lehet hasznomra/hasznunkra mindez. Egyesek realisták, mások pánikolnak,
de akadnak sokan, akik bizakodóan tekintenek az ismeretlenbe.
Talán sejtenek már valamit abból a
változási folyamatból, amelyen az
embereknek személyesen és a világunknak globális szinten is végig
kell haladni a túlélésért.
– Mik a változás fázisai?
– A kiindulópont egy olyan esemény, amely arra sarkall, hogy
másképp tekintsek eddigi életemre. Meg kell állni, keresni, hogy mit
tettünk, amiért ez a helyzet elõállt.
Ez igaz társadalmi szinten is.
– Ez a felelõsségvállalás jellemzõ?
– Döbbenten állhatunk néha a
kérdés elõtt, hiszen látszólag a körülmények szerencsétlen áldozatai, saját életünk elszenvedõi vagyunk. Ha mélyebbre nézünk magunkba, legtöbbször megtalálható
az a mozzanat, ami, „hozzásegített”, hogy éppen a személyes
szakadékunk szélén álljunk. Mindezt annak az érzésnek az árnyékában, mintha egy lejtõn lefelé
kezdenénk csúszni. Ne ringassuk
magunkat hiú ábrándokban, tényleg megmozdult a föld a talpunk
alatt. Kapaszkodunk ilyenkor mindenbe, szokásba, viselkedésmódba, tárgyakba és mindenkibe, aki a
korábbi életünkre emlékeztet, aki
vagy ami igazolja azt, hogy nincs
is valójában szükség a változtatásra. Majd eljutunk a káosz érzéséig,
divatos
szóval
élve,
pánikolunk. Kapaszkodunk az
utolsó kis szalmaszálba is, hogy
ne zuhanjunk tovább. Ha van bátorságunk, akkor elengedjük azt a
szalmaszálat. Amennyiben nincs,
éveket is eltölthetünk ebben a

helyzetben. Mindenkire rábízom,
hogy eldöntse, hogy vajon milyen
életminõség párosulhat ehhez a
cseppet sem kényelmes lebegéshez. Majd megérkeztünk a saját
személyes/társadalmi mélypontunkhoz. Félünk. Úgy érezzük
nincs tovább. „Eljön az a pillanat,
amikor életünk örökre megváltozik. A pillanat, amikor örökre beismerjük gyengeségeinket. A pillanat, amikor elébe állunk a kihívásnak. És akkor valami megfordul
bennünk.”
– Mitõl?
– Erre mindenkinek személyesen kell megtalálnia a választ. Nevezhetjük kegyelemnek, akaratnak, célorientáltságnak, motivá-

ciónak, belsõ erõforrásaink mozgósításának. Kérdések százai lehetnek a fejünkben az egyszerû
„Most hogyan tovább?”-tól a késõbbi konkrét cselekvési tervekig.
Ha látom a célt, a hozzá vezetõ út
is meglesz. És ennek megfelelõen
új szokásokat kezdünk beépíteni a
hétköznapjainkba, felfelé mászunk
immár lelki szakadékunkban, mely
az új élethelyzet felé visz minket.
Fáradságos? Természetesen. Komoly lelki és nem ritkán fizikai
megerõltetést jelent. Néha visszavisszacsúszhatunk. De mi van
most a birtokunkban, ami a lejtõn
lefelé még nem állt rendelkezésünkre? Cél! Felfelé tekintünk immár. A fókusz nem az ellenálláson
és a pánikon, hanem a megoldáson van. Lelkünk és testünk izmai
folyamatosan edzõdnek, kezdik
megszokni az új terepet. Nõ az önbizalmunk. Egyre feljebb haladunk

a meredek sziklafalon, beépítjük új
szokásainkat, kapcsolatainkat életünk egy immár másfajta sodrásába. Mindezek után felkapaszkodunk új életünk magaslatára.
Ilyenkor szerencsés visszatekinteni a bejárt útra és az átélt élményekre. Mi kellett ahhoz, hogy az
egyes állomásokon tovább tudjak
lendülni? Milyen bennem lévõ erõforrásokat használtam? Milyen új
készségeket fejlesztettem ki a
megküzdés érdekében?
Merjünk szembenézni azzal,
hogy volt itt bizony sok fájdalom,
kétségbeesés, ellenkezés, önigazolás, munka, kitartás és segítség
is. Mert felfelé is mindig találhattunk egy-egy ágat vagy kiálló sziklaperemet, amibe meg tudtunk kapaszkodni. Ne menjünk el ezek
mellett a segítõ dolgok vagy személyek vagy saját belsõ képességek mellett.

VA ÁRJÁK
A KÖZÖNSÉG SZAVAZATÁT
„
,
”
,
DIÁK ISTVÁN A KIRÁLY ELÕADÁS EGERSZEGI DÖNTÕSSEL

 Az „István a király iskolába megy”, azaz a rockopera gyerekszereplõkkel való elõadására hirdetett országos válogató három
legjobbja között van Réka szerepében Mrakovics Míra, az Eötvösiskola hatodik osztályosa. Zala megyébõl egyetlen indulóként pályázott a szép hangú lány, és 53 társával mérte össze tudását Zalaegerszeg újabb büszkesége.
– B. K. –
Miközben szinte minden iskolai
versenyt lemondtak a mostani rendkívüli helyzet miatt, a Kárpát-medence egész területén meghirdetett
„István, a király iskolába megy” még
tartja magát. Szólisták és csoportok
jelentkezhettek a tavaly év végén
meghirdetett pályázatra, és a zsûri,
illetve a közönségszavazatok alapján legjobbnak ítélt produkciók kerültek a döntõbe. Így zalaegerszegi
sikertörténet is van. Az Eötvös-iskola hatodikosa, Mrakovics Míra, Réka szerepében az elsõ három közé
énekelte magát. Míra kiemelkedõen
szép hangjával már évek óta sikeresen szerepel népdaléneklési versenyeken, de találkozhattunk vele tavaly a ZegaSztár fellépõi között is.

Így felkészítõje, Standi Gyuláné
esélyesnek látta a tehetséges kislányt a próbatételre.
– A pályázatra csoportos vagy
szóló produkcióval lehetett jelentkezni. Az elõbbi olyan sok feladattal
járt volna, amit nem tudtunk vállalni. Viszont Míra különleges hangja
és kifejezetten népdalos hangszínezete jól illik Réka dalához. A jelenet többi szereplõjét osztályom, a
7. b tanulói alakították az elõírt
videófelvételen. A produkció felvétele az iskolában történt, TomposHorváth Ildikó munkájának köszönhetõ, ahogy a szerkesztés és vágás is. A szükséges kellékeket a
Hevesi Sándor Színháztól kaptuk.
Az alapítványi bál volt a bemutató
fõpróbája – mondta Standi Gyuláné.

– Hogyan tovább?
– Jelenleg online, messengeren keresztül készülünk, a feltehetõen májusi döntõre egy újabb dallal. A kottát már megkaptuk. Köszönjük, és újból számítunk a közönség támogató szavazatára
(https://www.iskolasistvan.hu/szavazas).
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Hirdetés
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Sport

TÖMBHÁZBAN NEM LEHET SÚLYT EMELNI A LABDARÚGÓK MÉG NEM ADTÁK FEL
NEHÉZ HELYZETBEN A ZTE SK

 A nagy klubok nagyon, de a kicsik is érzik a világjárvány hatásait. A ZTE súlyemelõinél is leállt a munka. Az utánpótlás-neveléssel foglakozó klubnál a sportág jellegébõl adódóan csak kevesen tudnak edzeni. Tömbházban nem lehet súlyt emelni.
– Március 16-án a városi sportcsarnok bezárt, így megszûnt számunkra az edzéslehetõség –
kezdte mondandóját Papp Péter, a
ZTE SK edzõje. – Versenyzõink
többsége nem tud gyakorolni, de
vannak kivételek. A Rácz testvérek családi házuk udvarán emelik
a súlyokat. Varga Csongor részére
egy garázs biztosítja az edzés lehetõségét. A többieknek viszont
nem marad más, mint a fizikai karbantartás.
– A kényszerû leállás a versenyszezont is kettétörte?
– Szombathelyen maradt el

versenyünk, a diákolimpia küzdelmeit sem rendezik meg. Akárcsak
az általunk rendezendõ, nagy hagyományokra visszatekintõ Göcsej Kupát. Az országos szövetség egyelõre április végéig függesztette fel a versenyeket, de valószínû, hogy a járványügyi helyzet miatt az idõpont kitolódik. Minden bizonnyal a nyári súlyemelõtáboraink is elmaradnak.
– Mikorra állhat helyre a
rend?
– Ha július közepe táján lecseng a járvány, az õszi versenyek
lesznek megtarthatóak. Elõtte

 Több csapatsportágban már befejezettnek nyilvánították a
2019–2020-as idényt. A labdarúgás még dacol a járvánnyal. A
ZTE FC csapatánál több mint egy hónap után elkezdték a kis
csoportos foglalkozásokat. Az edzéseken részt vevõk maximálisan betartják az egészségügyi elõírásokat.
Az elmúlt hetekben a játékosok
otthon egyéni edzésterv alapján
készültek, próbálták formában tartani magukat.
A játékosok négy-öt fõs csoportokban gyakorolnak, a biztonságos

mindenképpen kell egy másfél-két
hónapos idõszak, hogy a sportolók
formába lendüljenek. Ellenkezõ
esetben nagy a sérülésveszély.

LEÁLLÁS MELLETT CSARNOKSZÉPÍTÉS
BIRKÓZNAK A KIALAKULT HELYZETTEL

 A Zalaegerszegi Birkózó SE
fiataljai is elkezdték a versenyszezont, a legrosszabbkor jött
számukra a járvány miatti leállás. A kényszerszünetet az otthonuk csinosítására is felhasználják a klubnál.
– Nem jött jól számunkra a leállás – így Gerencsér Zoltán, a
ZBSE edzõje. – A Diák II. és a
Diák I. korcsoportjaiban voltunk érdekeltek, és minden bizonnyal jól
szerepeltek volna versenyzõink.
Ráadásul a Diák I. versenyeit mi
rendeztük volna, ami pénzbevetélt
jelentett volna számunkra. Teljesen készen álltunk a verseny megrendezésére. A folytatásra egyelõ- lyünk volt a jó szereplésre. Az elre kevés esélyt látok, olyan 6–8 sõ fél év versenyidõszaka május
verseny marad el, amelyeken esé- 10-én zárult volna.

KIS CSOPORTOKBAN EDZ A ZTE FC

– Teljesen leálltak?
– A birkózásban állandó kontakt van a versenyzõk között, így
nem tehettünk mást. A klub fiataljaival tartjuk a kapcsolatot. A mai
informatika világában videón, üzenõoldalakon kapják az edzésfeladatokat, amit otthonukban is el
tudnak végezni, de telefonon is
rendszeresen felhívom õket.
– Mikor állhat helyre az
idény?
– Az õszi versenyek megrendezésére látok lehetõséget. Úgy látjuk, ha nyár közepétõl lehetne
edzeni, akkor elkezdõdhet az õszi
idény.

távolság betartásával, testi érintkezések nélkül. A szakmai stáb a kialakult helyzetre tekintettel, speciális feladatokat dolgozott ki.
A játékosok edzõfelszerelésben érkeznek az edzõpályára, és

nem mennek be az öltözõbe. A
klub más alkalmazottaival sem találkoznak. A kis csoportos edzéseken a részvétel nem kötelezõ, aki
fokozatosan veszélyesnek érzi a
kialakult helyzetet, egyénileg,
edzõi felügyelettel végezheti a
gyakorlatokat.
A bajnokság folytatásáról nem
döntött az MLSZ. A klubnál bíznak
benne, hogy mielõbb érdemi döntés születik.

A ZTE ZÁÉV AZ EGYIK LEGNAGYOBB VESZTES
HÁROM FORDULÓRA VOLTAK A BAJNOKI CÍMTÕL

 A koronavírusos-járvány talán legnagyobb vesztese a ZTE
ZÁÉV szuperligás nõi tekecsapata. A hölgyeket mindössze három forduló választotta el a címvédéstõl. Pontelõnnyel vezették a
táblázatot, és a legnagyobb ellenlábast, az Ipartechnika Gyõr
együttesét hazai pályán fogadták volna.
– Kétségtelen, a legrosszabbkor jött számunkra a bajnokság
félbeszakítása – hangsúlyozta
Baján János edzõ. – Fegyelmezetten tudomásul vettük, hogy elsõ az emberek egészsége. A
nemzetközi szövetség az õsszel
csak a Világ Kupa-versenyeket
rendezi meg, a Bajnokok Ligája
küzdelmei elmaradnak. Úgy tudom, a hazai szövetség rövidesen
dönt a 2019–2020-as idényrõl.
– Milyen döntést várnak az
országos szövetségtõl?
– Edzõként hivatalos véleményem nem lehet. Magánemberként úgy vélem, bár közel álltunk

a címvédéshez, az idei idényt el
kell felejteni. Kiesõ nélkül le kell
zárni a bajnokságot.
– A csapat játékosai valamilyen szinten edzenek?
– A teke sportág mozgása
olyan, hogy pálya- és golyós
edzések nélkül formában maradni nem lehet. A lányoknak nincsen semmi elõírva. Biztos vagyok benne, hogy fizikálisan
igyekeznek karbantartani magukat.
– A folytatásra semmi esélyt
nem lát?
– Nem. Ha netán valami csoda
folytán mégis folytatódna a bajnokság, elõtte legalább egy hónapos felkészülést kell(ene) biztosítani a csapatoknak. Edzõként
még a 2020–2021-es szezon
szeptemberi kezdését is veszélyben látom.
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