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– Vadas Zsuzsa –

– Zalaegerszeg mindenkori vá-
rosvezetésének utoljára huszon-
két évvel ezelõtt, 1998-ban kellett
védelmi irányítást végezni, akkor
Gyimesi Endre polgármester a
gázkitörés okozta problémát ke-
zelte, az azonban nem országos,
nem világméretû válsághelyzet
volt, hanem csak helyi és néhány
napig tartott. Jól emlékszem rá,
húszéves voltam akkor, és késõbb
Bandi is sokat beszélt nekem arról
a helyzetrõl. A mostani járvány vi-
szont teljesen más típusú. A ve-
szélyhelyzet már másfél hónapja
tart, a világjárványt pedig gazda-
sági világválság követi. A napjaim
teljesen átalakultak, és a váratlan
események természetesen kihat-
nak az ember hangulatára is –
mondja.

A hagyományos polgármesteri
munka felemelõ érzés, hiszen elsõ-
sorban arra tudok koncentrálni,
hogy milyen beruházások indulnak,
milyen fejlesztések valósulhatnak
meg, hogyan bõvül a város költség-
vetése. Tehát csupa elõremutató,
pozitív mindennapi döntésekkel
foglalkoztam, és igyekeztem részt
venni a különbözõ programokon,
rendezvényeken. Most egy új hely-
zet van. Nem a fejlesztésekrõl tár-
gyalok, hanem a helyi védekezést
kell irányítanom, hiszen az embe-
rek egészségénél és életénél nincs
fontosabb dolog. Nagyon sokat ta-
nulok ebbõl az idõszakból, kiváló
csapat áll mellettem, segítve a
munkámat, és remélem, hogy jól
vizsgázok a zalaegerszegiek elõtt!

– Ez az új helyzet megváltoz-
tatta a mindennapok levezénylé-
sét.

– Így igaz. A 2020-as év elején
a rendszerváltoztatás utáni leg-
szebb esztendõre készültünk,
akár a költségvetés nagyságát
nézzük, akár a fejlesztéseket, akár
az évfordulókat és rendezvénye-
ket. Azt hittük, hogy ez az év
„csúcsév” lesz a város életében.
Aztán a koronavírus miatti világjár-
vány ezt teljesen felülírta.

– Kevesebbek a személyes
találkozók, nincsenek rendezvé-
nyek, jelent ez valamivel több
szabadidõt?

– Nem jelent. Igaz, hogy a sze-
mélyes találkozások száma csök-
kent, de helyette videokonferen-
cián értekezünk. Igaz, hogy elma-
radnak rendezvények, azonban
ettõl függetlenül az idõbeosztá-
som bonyolultabbá vált, hiszen a
járványügyi védekezés kapcsán
számos egyeztetést kell lefolytat-
ni, csak más eszközökkel. Az sem
volt ritka az elmúlt idõben, hogy a
hétvégén is a városházán voltunk
a kollégáimmal és tárgyaltunk,
döntéseket hoztunk. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Mindszenty Általános Isko-
la és Gimnázium új tornacsar-
nokának és vívótermének építé-
sével az elmúlt idõszak egyik
leglátványosabb és legkomple-
xebb kivitelezése zajlik a város-
ban, ami jelenleg mintegy 45
százalékos készültségen áll. A
szerkezetkész épületeken már a
homlokzati és hõszigetelési
munkák zajlanak a nyílászárók
beépítésével és a belsõ szak-
ipari szerelésekkel együtt.

– AL –

Bali Zoltán alpolgármester be-
szélt errõl a sajtóbejárás alkalmá-
val. A beruházás jelentõségét alá-
támasztva elmondta, hogy egy is-
kolát kiszolgáló tornacsarnokot
építenek, az 50 éves  Zalaeger-
szegi Vívó Egylet számára pedig
hazai és nemzetközi versenyek le-
bonyolításra alkalmas vívótermet.
A létesülõ sportcentrummal adot-
tak lesznek a mindennapos test-
nevelés, valamint az iskolai vívás-
oktatás feltételei is. Ideális helyszí-
néül szolgálhat regionális és or-
szágos diákolimpiai versenyek-
nek, valamint pasztorációs progra-
moknak, hiszen a résztvevõket el

tudják szállásolni az iskola kollé-
giumában. 

Úgy fogalmazott, ez egy hibrid
beruházás, amelyhez a magyar ál-
lam 2 milliárd 540 millió forintot biz-
tosított a fenntartó Notre Dame Nõi
Kanonok- és Tanítórend számára.
Az önkormányzat 732 millió forint
pluszforrást azáltal, hogy a fejlesz-
tést beemelte a Modern városok
programjába, a tanítórend pedig
60 millió forinttal járult hozzá. Így a
tornacsarnok, a vívóterem és a
parkoló megépítésére összesen
3,3 milliárd forintot fordíthatnak. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, hogy a Mindszenty-
iskolában a keresztény kultúra és
értékrend valamint a sport találko-
zik egymással. Az iskolában eddig
csak egy kisméretû tornaszoba állt
rendelkezésre a testnevelésórák
illetve a vívó egylet edzéseinek
megtartására. A beruházással kor-
szerû feltételek teremtõdnek a
mindennapos testneveléshez és a
versenysporthoz a diákok számá-
ra. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

MOST EGY ÚJ HELYZET VAN
BALAICZ ZOLTÁNNAL A MEGVÁLTOZOTT HÉTKÖZNAPOKRÓL

Az elsõ intézkedést március 9-én jelentette be Zalaegerszeg
polgármestere. Balaicz Zoltán akkor arról tájékoztatott, hogy el-
maradnak a március 15-i városi ünnepségek. Mint lapunk érdek-
lõdésére elmondta, ekkor kezdõdtek a járványügyi intézkedések
egyes lépései.

KÉSZÜLNEK
AZ ÕSZI ÉVADRA

Úgy készülünk, hogy õsszel
beindul a színházi szezon, még
ha néhány kompromisszumot
is kellett kötnünk, tekintettel a
kialakult helyzetre – fogalma-
zott a Hevesi Sándor Színház
igazgatója a közösségi médián
megjelent tájékoztatójában.

Kollégáim ugyanolyan alázat-
tal, profizmussal és a színház irán-
ti elkötelezettséggel teszik majd
dolgukat, mint ahogy a veszély-
helyzet elõtt tették, illetve a jár-
vány idején is teszik. A társadalmi
kötelezettségvállalás keretében a
színház varrodája folyamatosan
arcmaszkok készítését végzi, s
több kollégánk részt vesz arcpaj-
zsok összeállításában és csoma-
golásában is.

De a színház lényege mégis-
csak az elõadás, a közös együttlé-
legzés, ami mindig egyszeri és
megismételhetetlen. A 2020/21-es
évadban az elsõ bemutató a Sose
halunk meg címû musical lesz
Koltai Róbert rendezésében és fõ-
szereplésével. Ezt a darabot már
márciusban elkezdtük elõkészíte-
ni, de a veszélyhelyzet kihirdetése
miatt épp az olvasópróba elõtt kel-
lett leállnunk a munkálatokkal. (A
bemutató idõpontja október 9.)

Ezt követi október 22-én a Köl-
csönlakás címû Ray Cooney által
írt vígjáték, amit jómagam állítok
színpadra.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, er-
kélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegál-
ló, orvosi rendelõ, gyógyszer-
tár „karnyújtásnyira”.

Ár: 16,6 M Ft.
Érd.: 30/975-1500

A VÍVÁS BÁZISAKÉNT ÉPÜL
A MINDSZENTY-ISKOLA ÚJ TORNACSARNOKA ÉS VÍVÓTERME



– AL –

Minderrõl Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biztos
beszélt, aki maga is rendszeres
véradó. Elmondta, a fiatalok estjén
a Zalaegerszegrõl elkerült fõiskolá-
sokat, egyetemistákat szokták ven-
dégül látni, hogy megbeszéljék ve-
lük terveiket, örömeiket és problé-
máikat. A járványügyi helyzet miatt
erre nem kerülhet sor, hiszen nem
lehet a veszélyhelyzet fennállása
alatt 150–200 fõs rendezvényt tar-
tani. A véradásról azonban nem
akartak lemondani, melynek a jár-
mûipari tesztpályán való megren-
dezésére külön engedélyt kapott
az innovációs és technológiai mi-
nisztertõl. A járványügyi helyzet mi-
att a véradás nem állhat le, mert
elemi fontosságú az, hogy bizton-
ságos vérkészlet álljon rendelke-
zésre. A tesztpályát azért válasz-
tották helyszínéül, hogy jelezzék a

közvéleménynek: a tesztelések
ugyan leálltak, de az építkezés to-
vábbra is a tervezett ütemben zaj-
lik. Már leaszfaltozták az autópá-
lya-elemet, és hamarosan elkészül
a nyolc különbözõ tapadású fékfe-
lület is a jármûipari tesztpályán. 

A rendkívüli véradáson harmin-
can vettek részt. Minden véradó-
nak és a jelenlévõ újságíróknak is
írásban nyilatkozatot kellett tenni
arról, hogy az elmúlt három hó-
napban nem jártak külföldön, töb-
bek között Kínában, Izraelben,
nincs a koronavírus szempontjá-
ból kockázatot jelentõ hozzátarto-
zójuk, illetve nem érintkeztek ilyen
személlyel. Az asszisztensek test-
hõmérsékletet is mértek, mely

esetben már a hõemelkedés is ki-
záró oknak számít. Csak ezen kri-
tériumoknak való megfelelés után
jöhetett a szokásos azonosítás, ki-
kérdezés és a donorkérdõív kitöl-
tése a véradás elõtt.

– A. L. –

Balaicz Zoltán polgármester
úgy fogalmazott, hogy a város gaz-
dasági életében meghatározó sze-
repet betöltõ Mould Tech Kft. olyan
fejlesztésbe fogott, amelyre orszá-
gos szinten is felfigyeltek. A cég az
elmúlt héten az elsõ száz darab
arcvédõ pajzsot már eljuttatta az
önkormányzat számára, melyek
még 3D nyomtatással készültek.
Az újabbakat már tömeggyártással
állítják elõ, melyekbõl az Országos
Mentõszolgálat kétezer darabot
rendelt. További kétszáz darabot a

megyei kórház, a helyi idõsellátási
intézmények, valamint az SZGYF-
hez tartozó pózvai idõsotthon kö-
zött osztják ki. Kiemelte, hogy a
vállalat eddig is támogatta a város
jótékonysági akcióit, és ebben a
rendkívüli helyzetben is azonnal
reagált a felmerülõ igényekre. Az
önkormányzat teljes erõvel a pro-
jekt mellé állt, melynek megvalósí-
tását koordinációval is segíti.

Dr. Vadvári Tibor alpolgármes-
ter felidézte, hogy a veszélyhely-
zet kihirdetése után a cég egybõl
felajánlotta szakértelmét és gyár-
tókapacitását az egészségügy

számára. Az önköltségi áron elõál-
lított arcvédõ pajzsok a Belügymi-
nisztérium és az Innovációs és
Technológiai Minisztériummal
egyeztetett minõségben, valamint
a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont ajánlásával kerülnek forga-
lomba. 

Molnár Gábor, a Mould Tech
Kft. ügyvezetõ igazgatója elmond-
ta: fejlesztõcégként négy héttel ez-
elõtt kezdtek bele az arcvédõ paj-
zsok tervezésébe és gyártásába.
Mivel a 3D nyomtatás inkább pro-
totípusok elkészítésére alkalmas,
ezért építettek egy gépsort, ame-
lyen már most napi háromezer da-
rabot tudnak elõállítani. Ha az
igény megnõ, napi tízezer darabra
tudják növelni a fontos egészség-
védelmi eszköz gyártását. 

Dr. Lórántfy Mária, az OMSZ
Nyugat-dunántúli Regionális Men-
tõszervezetének igazgatója kö-
szönetét fejezte ki az arcvédõ paj-
zsokért, amelyek munkatársaik
valamint az ellátottak védelmét
egyaránt szolgálják. Beszélt arról,
hogy a mentõállomásokra napi
szinten érkezik segítség, legyen
az ingyenes vagy kedvezményes
árú ebéd, üdítõital, sütemény.  

A sajtótájékoztatón részt vett
dr. Sifter Rózsa megyei kormány-
megbízott, Vincze Luca megyei
vezetõ mentõtiszt, valamint Oláh
Gábor, a Zalaegerszegi Városfej-
lesztési Zrt. igazgatója. Dormánné
Nyakas Tünde, a Kodály Úti Tag-
óvoda vezetõje érdeklõdésünkre
elmondta, nem bonyolult az arcvé-
dõ pajzs összeszerelése, ami kö-
zös munka eredménye, hiszen
minden csapatnak megvan külön
a feladata (méretre vágás, pántbe-
illesztés, ragasztás stb.).

A közlemény szerint a saját in-
tézményeink önkormányzat által
finanszírozott tesztelésével mi is
hozzá tudtunk járulni az országos
járványügyi védekezés hatékony-
ságához. Ez most egy 650 fõn
végrehajtott gyorsteszt volt, amit a
késõbbiekben szeretnének meg-
ismételni egy továbbfejlesztett el-
járással. Amennyiben ennek fel-
tételei is rendelkezésre állnak
majd az Integrity magánklinikán, a
város (szintén saját finanszírozás-
ban) ezt is elvégezteti valamennyi
önkormányzati egészségügyi dol-
gozóján, minden idõsügyi intéz-
ményének ellátottján és dolgozó-
ján.

A további hírek között szerepel,
hogy az elmúlt három hétben 45
ezer(!) lakossági maszk készült el,
ezek steril csomagolása, hajtoga-
tása és borítékolása után a posta
dolgozói vitték ki a címekre. Ma
(hétfõ) délután újabb 5 ezer maszk
készül el, szerdán és csütörtökön

pedig szintén 5–5 ezer. Ha ezeket
is postára adják, akkor e hét pén-
tekre végeznek valamennyi állan-
dó lakcímmel rendelkezõ zala-
egerszegi polgár ellátásával.
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2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
Galbavy Zoltán, a településrész

önkormányzati képviselõje azt fûz-
te hozzá, hogy tavaly a Mátyás ut-
ca felújításával tizenhattal növeke-
dett a meglévõ parkolók száma. A
Mindszenty-iskola új sportkomple-
xuma elé 45 parkolót építenek a
Zárda utcában. Az elkövetkezõ
években a Szent László és a
Tomori Pál utcákban is létesítenek

megállóhelyeket, enyhítve a kór-
ház körüli parkolási problémákat.

Francoise Debeaupte, a Notre
Dame Nõi Kanonok- és Taní-
tórend rendfõnöke azt mondta, a
gyermeklétszám folyamatos nö-
vekedése és a mindennapos test-
nevelés bevezetése okán is eljött
az idõ arra, hogy a kilencvenéves
tornaszobát 21. századi modern
épületre cseréljék. Felidézte,

hogy az iskola 1993-as újraindítá-
sakor egyúttal helyet adtak a za-
laegerszegi vívóklubnak is, amely
a beruházás által ugyancsak kor-
szerû körülmények közé kerül. A
vívóterem lehetõséget ad arra is,
hogy a Zalaegerszegen immár öt-
venéves múlttal rendelkezõ ví-
vásoktatást bevezessék egyes
évfolyamokon a testnevelésórák
keretében.

A VÍVÁS BÁZISAKÉNT ÉPÜL
A MINDSZENTY-ISKOLA ÚJ TORNACSARNOKA ÉS VÍVÓTERME

A pénteken, szombaton és vasárnap végzett koronavírustesztek
eredményei negatívak lettek mind az önkormányzati egészségügyi
alapellátásban (háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, asszisz-
tensek, ügyeleti dolgozók – 165 fõ), mind a szociális és idõsellátó
intézményekben (Idõsek Otthona, Idõsek Gondozóháza, Nyugdíjas
Otthonház, Mandulavirág fogyatékkal élõk otthona, volt Pais-iskolá-
ban mûködõ idõsotthon valamennyi ellátottja és dolgozója – 485 fõ)
dolgozók körében – adta hírül Balaicz Zoltán polgármester Face-
book-oldalán.

ARCVÉDÕ PAJZSOK TÖMEGGYÁRTÁSBAN
AZ ÖNKORMÁNYZAT ALKALMAZOTTAI SZERELIK ÖSSZE ÖNKÉNTES MUNKÁVAL

Zalaegerszeg nevelési, oktatási és kulturális intézményeinek
munkatársai szerelik össze azokat az arcvédõ pajzsokat, amelye-
ket a szerszámgyártással és -tervezéssel foglalkozó helyi Mould
Tech Mérnöki Iroda Kft. fejlesztett ki, és gyárt gyõri üzemében az
egészségügy számára. A részletekrõl az elmúlt kedden tartott
sajtótájékoztatón számoltak be.

Molnár Gábor ügyvezetõ igazgató (középen) a pajzs kényelmes hordását szolgáló zöld pántot mutatja
Balaicz Zoltán polgármesternek (balra).

FIATALOK ESTJE HELYETT VÉRADÁS
A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE TEKINTETTEL

Kihelyezett véradást tartottak a jármûipari tesztpálya fogadóépü-
letében, mert a járványügyi helyzet miatt nem tudták az erre a nap-
ra tervezett fiatalok estjét megtartani. A rendezvény egyik prog-
ramja lett volna a véradás, amit most másképp szerveztek meg.

– AL –

Kiemelte: az önkormányzat bár
nem fenntartója az általános isko-
láknak, mégis fontosnak érzi, hogy
az intézményekben komfortosabb
körülmények álljanak rendelke-
zésre a diákok és a pedagógusok
számára. Nem beszélve arról,
hogy egy-egy városrészben kö-
zösségformáló, közösségépítõ
ereje is van az iskoláknak. A felújí-
tások jelentõsége ebben is rejlik,
amelyre mintegy egymilliárd forint
áll rendelkezésre a TOP-
programban. Ebbõl 400 millió fo-
rint jut a Petõfi-iskolára, melynek
felújítása hamarosan megkezdõ-
dik. A Dózsa-iskola 318 millió fo-
rintos felújítása rövidesen mûszaki
átadásához ér. A Liszt-iskolában
homlokzati szigeteléssel és a nyí-
lászárók cseréjével már végeztek.
Beépítették a hõszivattyús fûtési
rendszert, és hátra van még a
napelemek felszerelése. Az ener-
getikai korszerûsítést szolgáló re-
konstrukcióra 335 millió forintot
költhetnek.  

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-

szélt, hogy az iskolák zökkenõ-
mentesen álltak át a járvány miatt
bevezetett digitális oktatásra, a
diákok és a szülõk egyaránt jól ke-

zelik az átmeneti idõszakot. Kö-
szönet ezért a pedagógusoknak
is. Az iskolák már nem nyitnak ki
ebben a tanévben, melynek végén
mindenki megkapja az érdemje-
gyét. A felújítások is jól haladnak,
amit most megkönnyít, hogy az is-
kolákban nincsen tanítás.

Galbavy Zoltán önkormányzati

képviselõ arra emlékezett vissza,
hogy az 1975-ben megnyílt iskola
népszerû és egyben túlzsúfolt volt,
egy-egy osztályban 40 fõ is tanult.
Mint mondta, bízik abban, hogy
szeptemberre helyre áll a rend, és
újra gyermekzsivaj tölti meg a
Liszt-iskolát is, ahol jelenleg ösz-
szesen 424 diák tanul. 

Az általános iskolákban (ahogy
a Lisztben is) nem csak a tanítás
zajlik online módon, hanem az áp-
rilis 6-ával megkezdett beiratkozás
is. Elhangzott: a szülõk nagyon
pozitívan állnak hozzá. A pedagó-
gusok mindenben segítenek, és
õsszel várják az új diákokat is a
megszépült intézménybe.

MEGLEPETÉS ÕSZRE
FELÚJÍTÁS A LISZT-ISKOLÁBAN

Félidejéhez érkezett a Liszt Ferenc Általános Iskola 335 millió
forintba kerülõ felújítása, amit a nyár végére szeretnének befejez-
ni, mondta Gecse Péter alpolgármester az építkezés sajtóbejárá-
sa alkalmával.

NEGATÍV TESZTEREDMÉNYEK
SZÜLETTEK
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Egy TOP-pályázatnak köszön-
hetõen jelenleg jó ütemben halad
a Gébárti-tó környezetének fej-
lesztése, a zöldfelületek megújítá-
sa és a parkosítás. Az egyik leg-
fontosabb cél, hogy körbejárható
legyen a tó – fogalmazott Gecse
Péter alpolgármester, a helyszí-
nen rendezett projektindító sajtó-
bejáráson. A Gébárti-tó rekreációs
célú, szabadidõs használatát elõ-
segítõ infrastruktúra-fejlesztési pá-
lyázatra közel 400 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást
nyert a város. Ennek keretében
zöldfelület-fejlesztésre, parkosí-
tásra, tanösvények kialakítására
kerül sor. A körbejárhatóságot pe-
dig gyalogos- és kerékpáros sétá-
nyok szolgálják. Ezek építése el is
kezdõdött. Ezenkívül új hidak is lé-
tesülnek.

A kikapcsolódáshoz pihenõhe-
lyeket, utcabútorokat alakítanak ki,
de a tervek között szerepel még
az is, hogy csónakkikötõt és vizes-
blokkot építenek. A munkálatok
2021 tavaszára fejezõdnek be.

Az alpolgármester elmondta:
szintén TOP-forrásból lesz egy
Gébárt 2. program is, ennek elõké-
születeirõl és a részletek kidolgo-
zásáról nemrég döntött a közgyû-
lés. A 350 millió forintos beruházás
keretében többek között közmûfej-
lesztésre, újabb játszóterek kiala-
kítására, további parkosításra ke-
rül majd sor. Átépítik továbbá a
Fehér Hattyú büfét egy korszerûbb
vendéglátóhellyé. A távlati tervek
között az is szerepel, hogy a Kéz-
mûvesek Házánál egy nyílt téri ke-
mencét alakítsanak ki.

A mostani fejlesztések nem
elõzmények nélkül valók. Gecse
Péter felidézte, hogy az elmúlt idõ-
szakban, összesen 720 millió forint
értékben már több látványos újítás
is történt a tó környékén. Bõvült a
Kézmûvesek Háza (ez a projekt a

nyílászárók cseréjével és egy tex-
tilszövõ mûhely kialakításával foly-
tatódik), felavatták a fa sírjeleket
bemutató parkot, kiépült egy vízi
sportközpont a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség közremûködésé-
vel. Ezenkívül játszótérfejlesztés
zajlott, megépült a Boldogasszony-
kápolna, illetve javult a tó megkö-
zelíthetõsége azáltal, hogy elké-
szült a 6,5 kilométeres kerékpárút.
Az alpolgármester szerint, ha
összesítjük a már lezajlott és a jö-
võben megvalósuló programele-
meket, akkor azt lehet mondani,
hogy egy mindenki számára érzé-

kelhetõ, minõségi javulás várható
a tó környékén.

A sajtóbejáráson részt vevõ
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ mindehhez hozzátette: a
Gébárti-tó egy kincs, és nem
mindegy, hogy hogyan sáfárko-
dunk ezzel az értékkel. Az a cél,
hogy a városban zajló más beru-
házásokhoz is illeszkedjen vala-
hogy ez a fejlesztési projekt. A
tesztpálya építése kapcsán pél-
dául mindig megkérdezik tõlem,
hogy milyen szabadidõs progra-

mokra van mód Zalaegerszegen.
Remélhetõleg a gébárti fejlesztés
nemcsak a helybélieket csalogat-
ja majd ki a tó partjára, hanem
azokat is, akik a városban vagy
annak környékén dolgoznak. A
cél az, hogy komplex kikapcsoló-
dást nyújtson a tó és környezete,
ahol akár egy egész napot is el
lehet tölteni – fogalmazott.

Utóbbiban bízik a térség két ön-
kormányzati képviselõje, Domján
István és Németh Gábor is. A vá-
rosatyák üdvözölték a fejlesztést
és remélik, hogy népszerû szabad-
idõs helyszínné válik a megújult tó.

Cseke Tibor, a mûszaki osztály
osztályvezetõ-helyettese arról tájé-
koztatott: Balaicz Zoltán polgár-
mester kezdeményezésére, önkor-
mányzati forrásból egy plusz gya-
logösvény is létesül. Az érintetlen
természeti értékeket kedvelõk szá-
mára a tó mindkét ágának északi
felén kialakítanak egy-egy ösvényt.
A nyugati ágon 930, a keleti ágon
mintegy 831 méter hosszúságban.
A Ságod- és a Szentmárton-
patakon palló biztosítja majd az át-
kelést. A meglévõ természeti érté-
kek megóvása miatt csak a nehe-
zen járható részeken végeznek
földmunkát, és csak ott ritkítják
meg a növényzetet, ahol az a biz-
tonságos haladáshoz szükséges.

Ennek eredményeképpen egy
újabb izgalmas turistaútvonallal
bõvül a város, ami lehetõvé teszi a
Gébárti-tó értékeinek és szépsé-
geinek alaposabb felfedezését –
hangzott el.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Például a bölcsõdék, óvodák

szüneteltetésével, vagy a városi
költségvetés átalakításával kap-
csolatban. Ez eddig nem így volt,
a hét utolsó napjaiban inkább
programokon, rendezvényeken
vettem részt. Átalakult tehát az
idõbeosztásom.

– A hétköznapokon sajnos
nem vagyok többet otthon. Minden
reggel tartunk egy járványügyi
egyeztetést, ez a délelõtt legfonto-
sabb feladata. Ezután áttekintjük,
hogy mi a helyzet az egyes intéz-
ményeknél, a helyi ellátórendsze-
reknél. Utána elkészítem azt a je-
lentést, tájékoztatást, amit meg-
kapnak az önkormányzati képvise-
lõk, a frakciók – folytatja.

– Az ellenzéki képviselõkkel
is folyik egyeztetés?

– Természetesen, ez Zalaeger-
szegen így szokás, így korrekt.
Kérem a véleményüket, beleegye-
zésüket az egyes védelmi dönté-
sekkel kapcsolatban, valamint an-
nak ellenére, hogy a közgyûlés a
veszélyhelyzet fennállása alatt
nem ülésezik, a polgármesteri ren-
deletekrõl is egyeztetést folytatok
velük. Nem hozok olyan döntést,
amirõl nem tud minden képviselõ.
Zalaegerszeg mindig példát muta-
tott abban, hogy össze tud fogni,
különösen, ha baj van. Változott a
kommunikáció is – mondja a pol-
gármester. –  Az én feladatom
most a zalaegerszegi emberek vé-
delme, egészségük megõrzése,

így csak ezzel kapcsolatban kom-
munikálok, jelenek és nyilvánulok
meg, tõlem most ezt várják a helyi
polgárok. Minden egyéb esemé-
nyen vagy fejlesztésekkel kapcso-
latos sajtótájékoztatókon az alpol-
gármesterek vesznek részt helyet-
tem. Az elmúlt másfél hónapban a
hagyományos csatornák mellett

felértékelõdött a közösségi média,
a közösségi oldalak használata.
Mindennap igyekszem a zalaeger-
szegi polgárokat ellátni az aktuális
információkkal, hitelesen, õszintén
tájékoztatni õket a járványhelyzet-
tel, a védekezéssel kapcsolatban.
A visszajelzések szerint ezt jó né-
ven is veszik.

– Hogyan viszonyul az új
helyzethez a családja, a szülei?

– Nehéz nekik az otthon mara-
dás, ezt érzékelem. Nekem talán
annyival könnyebb, hogy munká-
val töltöm a napomat és találko-
zok emberekkel, de látom, hogy a
feleségem és a kisfiam egyre ne-
hezebben élik meg otthon a min-
dennapokat, de mégis mindenben
ugyanúgy támogatnak. Igyek-
szem legalább hétvégén több idõt
tölteni velük, hogy vissza tudjak
valamit adni a gondoskodásból. A
szüleim is rendkívül nehezen vise-
lik ezt a helyzetet. Õk már védett
korban vannak, próbálom õket
rendszeresen látogatni, de már ez
a hatodik hét, hogy a folyosón áll-
va, maszkkal az arcunkon, kellõ
távolságban beszélgetek velük.
Az pedig különösen nehéz a szá-
mukra, hogy az unokájukkal nem
tudnak találkozni, nem ölelhetik,
puszilhatják meg. Átérzem, látom
a városban, hogy a családi kap-
csolatokat próbára teszi a ve-
szélyhelyzet, a legtöbben mégis
fegyelmezetten viselik, amire
büszke vagyok. Komoly nehézsé-
get okoz a koronavírus-járvány
gazdaságilag is, és a közösségek
együttélése, kapcsolatainak ápo-
lása szempontjából is, de mindez
talán rávilágít, hogy milyen fontos
az összetartozás, a család és a
barátok. Ez az idõszak megtanít
bennünket egy kicsit arra is, hogy
még jobban tiszteljük a másikat.
Napjainkban fontos, sõt, úgy tû-
nik, még fontosabb az érzelmi tá-
mogatás.

MOST EGY ÚJ HELYZET VAN
BALAICZ ZOLTÁNNAL A MEGVÁLTOZOTT HÉTKÖZNAPOKRÓL

Balaicz Zoltán

ZAJLIK A GÉBÁRTI-TÓ KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSE
AKÁR EGÉSZ NAPOS KIKAPCSOLÓDÁSI PONT IS LEHET

Két patak felduzzasztásával jött létre a hetvenes évek végén a
Gébárti-tó, mely az 1979. augusztusi átadás óta kedvelt kirándu-
lóhelye a zalaegerszegieknek. Évtizedek óta kérdés azonban,
hogy hogyan lehetne az itt rejlõ lehetõségeket még jobban ki-
használni. Annál is inkább, mert az idõ elteltével a meglévõ érté-
kekre is ráfér már a felújítás.

– AL –

Gecse Péter alpolgármester el-
mondta, hogy a ZTE Football Club
Zrt., mint kedvezményezett, nettó
800 millió forintos állami támoga-
tást kapott a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium jóvoltából a Magyar
Labdarúgó Szövetségen keresztül.
Az energetikai korszerûsítést szol-
gáló beruházás a munkacsarnokot,
a hozzá kapcsolódó háromszintes
irodaházat és az öltözõépület egy-
aránt érinti. Új nyílászárókat építe-
nek be, szigeteléssel látják el a fa-
lakat, a munkacsarnokban korsze-
rû villamos, illetve hûtés-fûtés rend-
szert alakítanak ki, és új bejárati zó-
nát hoznak létre. Az alpolgármester
kiemelte, a fejlesztés által egy
emblematikus épület újul meg,
melyhez nagyon sok zalaegerszegi
kötõdik. A munkacsarnok funkciója
megmarad, továbbra is helyet ad
edzések, bajnokságok, tornaórák
megtartásának.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mondta,
a mindennapos testnevelés beve-
zetése miatt is szükség van olyan
fedett termekre, amit az Ostoros-
csarnok biztosít a város gyermekin-
tézményeinek számára. 

Mocnek Mária, a ZTE FC Zrt.
megbízott cégvezetõje arról be-
szélt, hogy az elmúlt öt évben TAO-
pályázatból és az önkormányzat
segítségével közel egymilliárd fo-
rint értékû fejlesztést hajtottak vég-
re. A labdarúgó-sportkomplexum
teljes körû rekonstrukciója a mun-
kacsarnokkal fejezõdhet be. Átadá-
sa méltó zárása lesz a ZTE 100
éves jubileumi esztendejének.

Böjte Sándor, a településrész
önkormányzati képviselõje a Tipe-
gõ Bölcsõde, a Kis Utcai Óvoda, a
Dózsa-iskola, valamint a város va-
lamennyi sportszeretõ polgárának
nevében köszönte meg az Osto-
ros-csarnok felújítását lehetõvé be-
ruházást. 

MEGÚJUL AZ OSTOROS-CSARNOK
A ZTE ARÉNÁVAL EGYEZÕ ARCULATOT KAP

Csak a fõ tartószerkezeteket hagyták meg az Ostoros Károly
Sportcsarnoknál, ami teljes rekonstrukciójával a már felújított
ZTE Arénához harmonizáló arculatot kap. A névadónak, akinek
nevéhez a kosárlabda-szakosztály 1946-beli létesítése is fûzõdik,
emléktáblát kívánnak avatni a munkacsarnokként is ismert épület
év végére tervezett átadása során.

Fotó: Seres
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1970-ben avatták fel a zala-
egerszegi Ifjúsági Park (Vizsla-
park) szélén a Lenin-szobrot.
Marton László szobrászmûvész
négy méter magas bronzalkotá-
sa a megszokottakhoz képest
viszonylag lezseren, zsebre tett
kézzel ábrázolta a Szovjetunió
elsõ vezetõjét.

– pP –

A mûvész (akinek nem ez volt
az elsõ Lenin-szobra) a koncep-
cióról megosztotta gondolatait a
korabeli sajtóban. Az Igazszó cí-
mû lap 1970. március elsejei szá-
mában például úgy nyilatkozott,
hogy a „tevékeny Lenint” fejezi ki a
szobor, aki mintha csak éppen
most kapta volna fel, sietve vala-
hová a kabátját". „Úgy áll, mintha a
következõ pillanatban már lépne is
tovább” – magyarázta anno az al-
kotó. A szobor a város megbízásá-
ból készült, egy újonnan kialakuló
környezetbe: modern tízemelete-
sek és egy park szomszédságába.
Emiatt lett kissé lazábbra „gyúrva”
a karakter. (Az más kérdés, hogy
az Ifjúsági Parknak és a modern
lakóházaknak azért hátat fordítva,
és inkább a szocialista gyárak felé

nézve állt az éppen róla elnevezett
úton.)

Lenin persze húsz éven ke-
resztül nem lépett sem tovább,
sem le a talapzatról. Az elõtte ki-
alakított tér különféle ünnepségek
helyszíne volt. 1990. március 
18-án aztán az MDF egy ellenzé-
ki, vagy inkább az elsõ választás-
ra készülõ politikai akció kereté-
ben becsomagolta a szobrot.
Mondván: a nevével jelzett ideoló-
gia idegen a mi szellemiségünk-
tõl. A Lenint körbekerítõ transzpa-
rensre feladóként az ellenzéki
párt neve, tartalomként pedig „a
kommunizmus szelleme” felirat
került. A „csomag” címzettje vi-
szont ismeretlen maradt, mert a
megfogalmazók szerint már nincs
a világon olyan hely, ahol szíve-
sen látott jövevény lenne. A be-
csomagolás tényleg csak egy rö-
vid performansz volt, hiszen né-
hány órával késõbb „helyre kellett

állítaniuk” a közterületet a rendõr-
ség kérésére. Az eseményrõl la-
punk elõdje, az 1989–90 között
megjelent Egerszeg újság is be-
számolt. A cikkbõl többek között

kiderül, hogy a helyszínen a szer-
vezõk egy petíciót is felolvastak,
melyben kérték a városvezetést,
hogy egy szakértõ bizottság bevo-
násával vizsgálják felül a hasonló

tartalmú szobrokat és más jelké-
peket. Illetve tekintsék át az utca-
neveket is, hogy hol szükséges
azokon változtatni. Ötletként az is
felmerült, hogy Vlagyimir Iljicset
adják el valamelyik nyugati ország
mûgyûjtõjének.

Nos, eladásra nem került sor, a
Lenin-szobrot pedig csak a követ-
kezõ évben, vagyis 1991-ben
bontották el. Az utolsó adatok
szerint a Városgazdálkodási Kft.
raktárában van (volt). Persze me-
net közben voltak további elkép-
zelések és próbálkozások, hogy
hová lehetne elajándékozni, elad-
ni, elszállítani a szobrot. Mint az a
korabeli sajtót böngészve kiderül,
a kilencvenes évek közepén még
az is felmerült, hogy a zalaeger-
szegi Lenin egészen a washingto-
ni Freedom parkig repüljön, ahol
egy állandó kiállítás keretében
(többek között a berlini fal egy da-
rabjával együtt) kerülne bemuta-
tásra. A város közgyûlése 1995-
ben meg is szavazta ezt a szán-

déknyilatkozatot, és Marton Lász-
ló szobrászmûvész sem tiltako-
zott, hogy alkotása az USA-ban
találjon (végsõ?) nyugalomra. A
költözésbõl aztán nem lett semmi,
mint ahogy abból az ötletbõl sem,
hogy a budapesti Memento park-
ba kerüljön a mû.

A szobor helyére viszont (im-
már nem a Lenin útra, hanem a
Platán sorra) 1997-ben felépült a
címerház, Dévényi Sándor építész
és Palotás József szobrász tervei
alapján. A kõbõl készült, kápolnát
formázó emlékmû két dolgot szim-
bolizál: a város 1247-es elsõ írá-
sos említését (ennek 750. évfordu-
lójára készült), illetve azt, hogy
Mária Magdolna a város védõ-
szentje. Bár az akkori városveze-
tés szerette volna, hogy a címer-
ház (és a közelében lévõ IV. Béla-
szobor is) emblematikus helyszín-
né váljon, ez nem történt meg. Így
most pont olyan elhagyatottan és
kissé lelakva áll, mint Lenin az
utolsó éveiben.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az advent és a remélhetõleg

megrendezésre kerülõ Eucharisz-
tikus Világkongresszus jegyében
(közben a kongresszus megren-
dezésének idõpontját egy évvel
elhalasztották – szerk.) tûzzük mû-
sorra Vajda Katalin Legyetek jók,
ha tudtok címû színdarabját,
amely Luigi Magni és Bernardo
Zapponi azonos címû híres filmjé-
bõl készült. A darabot Moravetz
Levente rendezi, a bemutató idõ-
pontja pedig december 4.

A nagyszínpadon 2021 január-
jában lesz látható Rákosi Viktor El-
némult harangok címû darabja a
Kossuth-díjas Szilágyi Tibor szín-
padra állításában, megemlékezve
a Trianoni békediktátum 100. év-
fordulójáról.

2020. március 13-án lett volna a
Kõszívû ember fiai címû produkció
premierje, amibõl csak egy házi fõ-
próbát tudtunk tartani a veszély-
helyzet kihirdetése miatt. Remé-
nyeink szerint – majdnem napra
pontosan egy évvel késõbb – 2021.
március 12-én tervezzük a mû be-
mutatóját, rendezõje Böhm György.

A nagyszínházi premierek sorát
egy újabb musical zárja. Szakcsi
Lakatos Béla és Csemer Géza al-
kotta a Cigánykerék címû darabot,
mely a '70-es évek pesti miliõjé-
ben játszódik, valahol a VIII. kerü-
let mélyén. A bemutató tervezett

idõpontja 2021. április 16., a dara-
bot pedig Böhm György állítja
színpadra Bakó Gábor koreográ-
fus segítségével.

A jövõ évadban két ifjúsági be-
mutatót tervezünk. A nagysikerû
Lázár Ervin-program keretében
Farkas Ignác rendezi a Félõlény
címû zenés mesejátékot, amelyet
szeptember 16-án szeretnénk be-
mutatni. A második félévben, 2021
februárjában egy mesemusical
színesíti a repertoárt, ami Fekete
István Vuk címû regényébõl ké-
szült és Tompagábor Kornél állítja
színpadra.

A stúdiószínpadon is szeret-
nénk új bemutatót tartani, a zalai
származású Szálinger Balázs
Becsvölgye címû színmûvét Mi-
hály Péter rendezi.

Továbbra is mûsoron marad a
Sóska, sültkrumpli címû elõadás,
a Vigyázat, csalók! címû bûnmeg-
elõzési programmal összekapcsolt
utazó darabunk is, mint ahogy a
Csontketrec címû Tantermi Desz-
ka-elõadás is tovább szerepel a
repertoáron.

Bízunk benne, hogy pótolni tud-
juk a Tóték címû bérletes elõadá-
sunkat (10 alkalom), és a két bérlet-
szünetes Oscart is szeretnénk le-
játszani. Ennek idõpontjáról, amint
biztosan tudni fogjuk, azonnal tájé-
koztatjuk a tisztelt publikumot – tá-
jékoztatott Besenczi Árpád.

KÉSZÜLNEK AZ ÕSZI ÉVADRA
BESENCZI ÁRPÁD IGAZGATÓ TÁJÉKOZTATÓJA

– pet –

Ennek részleteirõl, és a mú-
zeum elmúlt hat hétben elvégzett
feladatairól, valamint a további ter-
vekrõl dr. Kostyál László igazgató-
helyettes tájékoztatta a sajtót. Áp-
rilis 21-tõl megkezdõdött a korona-
vírussal kapcsolatos népi humor
(interneten terjedõ mémek, szlo-
genek) gyûjtése, „Humor a
pandémia idején” címmel. Az el-
képzelések szerint késõbb egy
kamarakiállítás keretében mutat-
nák be a legjobban sikerült dara-
bokat.

Ezzel párhuzamosan egy felhí-
vást is közzétett az intézmény
„Élet Zalaegerszegen a koronaví-
rus-járvány idején” címmel. Olyan
fotókat várnak a lakosságtól, me-
lyek tükrözik a kialakult rendkívüli
és szokatlan helyzet hangulatát.

Legyen szó a kihalt utcákról, a
maszkban járó emberekrõl, az
üres játszóterekrõl, vagy egy-egy
új madárfaj feltûnésérõl a kertben.
De tárgyakat is várnak, ami lehet a
koronavírus-járvány veszélyeire
felhívó plakát vagy szórólap, száj-
maszk és gumikesztyû, vagyis
bármi, ami az eddigi életünkhöz
képest szokatlan. Kostyál László
hozzátette: egy történelmi korszak
részesei, átélõi vagyunk, amirõl
évtizedek múlva is zajlik majd dis-
kurzus. A múzeumoknak ebben a
helyzetben feladatuk, hogy minél
gyorsabban elkezdjék dokumen-
tálni és feldolgozni az ehhez kap-
csolódó jelenségeket.

Ami az intézmény jelenlegi
helyzetét illeti, elhangzott: a mú-
zeum nem vonult vissza a munká-
tól, csupán az online szférába köl-
tözött a munkatársak egy része.

Másfél éve amúgy is ideiglenes kö-
rülmények között dolgoznak, hi-
szen a múzeum épülete felújítás
alatt áll. A járvány miatt pedig több
munkatársuk most otthonról látja el
teendõit. Az új várostörténeti kiállí-
tás elõkészületei továbbra is zajla-
nak, nem állt le a kutatómunka, a
publikációk készítése, kiadványok
szerkesztése sem. Jelenleg épp a
Zalai Múzeum sorozat 25. kötete
készül. Remélik, októberben be is
tudják mutatni az új számot. 

A régészeti munkákat egyelõre
nem érintette a járvány, a szakem-
berek több helyszínen végeznek
feltárást és szakfelügyeletet. De
restaurálás és állományvédelem is
folyik. Bár a muzeológusok, törté-
nészek, múzeumpedagógusok
home office-ban vannak, az ottho-
ni munkának számos eredménye
van már most is. Felvették például
a kapcsolatot a tankerülettel, és
megkezdõdött az online tananyag
fejlesztése. Folyamatos a gyûjte-
ményfeldolgozó tevékenység a
múzeum internetes hálózatán ke-
resztül. Közben elkezdõdött az új
honlap tervezése is.

Mivel a közönség zöme is az
online térben tölti mindennapjait a
kijárási korlátozások miatt, több,
közösségi oldalról is elérhetõ
programot indított mind a Göcseji
Múzeum, mind pedig a skanzen.
Ezekrõl az intézmények honlap-
ján és Facebook-oldalán lehet
tájékozódni.

Az igazgatóhelyettes azt is el-
mondta, hogy a Föld napja (ápri-
lis 22.) alkalmából csatlakoztak
egy nemzetközi felhíváshoz. A
„Museums go green” projekt kere-
tében minden résztvevõ egy hé-
ten át egy-egy zöld színû tárgyat
posztol közösségi oldalára saját
gyûjteményébõl.

Ez lehet festmény, üveg, de-
sign-tárgy, bronzkori lelet, ék-
szer, textília; bármi, ami zöld. In-
doklásként meg kell írni, hogy
miért azt a tárgyat választották,
na és hogy mit üzennek vele a jö-
võ generációi számára. A múzeu-
mok mindezzel a környezetvéde-
lem fontosságára is felhívják a fi-
gyelmet. Elsõ nap egy zöld tinta-
tartót ismerhetett meg a zalai kö-
zönség.

ONLINE TÉRBEN IS ZAJLIK A MÚZEUMI MUNKA
ELKEZDTÉK A KORONAVÍRUSHOZ KÖTÕDÕ TÁRGYAK GYÛJTÉSÉT

A koronavírus okozta járványt mindenki szorongással és ne-
hézségekkel éli meg, ám a múzeum munkatársai már készülnek a
jövõre. Hiszen a ma eseményei holnap történelemmé válnak. Ép-
pen ezért a Göcseji Múzeumban már most elkezdõdött a veszély-
helyzethez és a járványhoz kapcsolódó tárgyak, fotók és más
„relikviák” gyûjtése, dokumentációja.

– pP –

Az Ady-iskola mûvészeti gim-
náziumának tanára a veszélyhely-
zet kihirdetése óta Youtube-
csatornáján és Facebook-oldalán
is megjelenít rövid oktatóanyago-
kat; a tõle megszokott tréfás mó-
don. A sorozat az egyszerû kocka-
ábrázolással indult, a tavaszi szü-
netre pedig gyakorlatilag az ûrbe
is elrepítette követõit. A rajztanárt
a nem mindennapi ismeretátadás-
ról kérdeztük, annál is inkább,
mert az általa készített mozgóké-
pek mintha maguk is afféle mûal-
kotások lennének.

Miért éppen a geometrikus
alakzatok kerültek fókuszba, és mi
adta az ötletet a rövid videók elké-

szítéséhez – nagyjából ennyibõl
állt az a célirányos (és garantáltan
vírusmentes) Messenger-üzenet,
melyet eljuttattunk az alkotónak.

Monok Balázs válaszként azt
írta, hogy Youtube-csatornája már
régóta van, úgyhogy ez nem volt
akkora újdonság. Azért hozta lét-
re, mert az egykori zenekarának
(Komp) dalaihoz készített és töltött
fel ide klipeket. Miután az Ady-is-
kola tanára lett, fogalmazódott
meg benne a gondolat, hogy más-
ra – mondjuk stílszerûen oktatási
célra – is lehetne használni ezt a
csatornát. Ekkor készültek el az el-
sõ kockarajzos leckék. (Közben a
zenekarhoz kötõdõ feltöltései egy
másik online helyszínre kerültek.)

– A szabadkézi rajzolásnál a

klasszikus út a kockán keresztül
vezet a forgástestek és más bo-
nyolultabb formák leképezése, il-
letve megértése felé – mondja. –
Az említett alakzatok így kerültek

most fókuszba. A kocka afféle be-
melegítésképpen, amire lehet
építkezni. Mindez tematikailag is
passzolt a tanmenethez, a fikciós
iránnyal pedig több korosztálynak
próbáltam hasznos ismereteket
átadni. A hagyományos rajzból ki-
indulva, az animáción át, egészen
a filmig. 

Hozzátette: lehet, hogy ez
utóbbiak (vagyis az ûrben játszódó
jelenetek, a Star Wars-os klisék)
egy kicsit komolytalanabbra sike-
rültek, de a lényeg bennük van, és
ennyi szabadság, meg humor ta-
lán jár ebben a kényszerû fogság-
ban. Arról nem is beszélve, hogy
ezeknek a gifeknek és videóknak
az elkészítése nemcsak szórakoz-
tató, hanem figyelemelterelõ is: a
pedagógus addig sem a koronaví-
russal kapcsolatos híreken agyal.
Festõmûvész feleségével, Kiss
Ágnes Katinkával, és két gyerme-
kükkel várják a veszélyhelyzet vé-
gét. Na és kutyájukkal, aki Katin-

kához hasonlóan idõnként „bese-
gít” a videók elkészítésébe.

– Az iskolabezárásra egyéb-
ként egyfajta lehetõségként is te-
kintek. Újra lehet gondolni a taní-
tás-tanulás folyamatát. Ez is ben-
nem volt, amikor nekiveselkedtem
ezeknek az oktatóanyagoknak.
Vicces, de újra kellett regisztrál-
nom a Facebookon is, mert hét év-
vel ezelõtt kitöröltem magam.

Nem könnyû azért így tanítani,
hiszen a vizuális kultúra és a rajz
oktatása normális esetben is kis-
sé háttérbe szorul más tárgyak-
hoz képest. De az iskolában, a
rendes tanórán, kevésbé lehet el-
mismásolni a dolgokat: ott rajzol-
ni kell és kész! Most meg a Face-
bookon simán elõfordulhat, hogy
továbbgörgeti a bejegyzést a gye-
rek. Ezért is kell valami szokatla-

nabb, feltûnõbb megoldással pró-
bálkozni.

A tanár azt is elárulta: az elmúlt
hónapban nagyjából harminc tanít-
ványa reagált az oktatóanyagokra
olyan formában, hogy ezek alapján
készítettek rajzokat. És ha tanáruk
fikciós irányba vitte el az oktatást,
akkor természetesen a jutalmazást
is: a beérkezett munkákból egy vir-
tuális kiállítást rendezett nekik a
Guggenheim Múzeumban.

Monok Balázs tett egy érdekes
megállapítást is: bár a síkon történõ
térábrázolás alapvetéseit tényleg
tanítványainak szánta, úgy tûnik,
hogy a gyermeki lelküket még õrzõ
felnõttek is rákaptak a dologra. Az-
zal tisztában van azért, hogy hiva-
tásos „youtuber” az így megnöve-
kedett nézõszám ellenére sem
lesz. Bár ki tudja, mit hoz a jövõ...

VIDEÓKAT ÉS GIFEKET KÉSZÍT A RAJZTANÁR
KOCKARAJZLECKE AZ ONLINE TÉRBEN

A gömb vetett árnyéka, ellipszisek tengelyállása, perspektivi-
kus körök, méret-, levegõ- és vonalperspektíva. Csak néhány té-
ma azok közül az animált gifek, illetve rövid videók közül, me-
lyekkel Monok Balázs rajztanár avatja be tanítványait a karantén
alatt a rajzolás elméletébe és gyakorlatába.

Monok Balázs

LENINTÕL A CÍMERHÁZIG
ÖTVEN ÉVE FELAVATTÁK, HARMINC ÉVE BECSOMAGOLTÁK



6 Városháza

Kedves Zalaegerszegiek!

A koronavírus okozta világjárvány gazdasági vi-
lágválsággal jár együtt. Ennek jeleit Zalaegersze-
gen is tapasztaljuk. Nagyon sok üzlet már hetekkel
ezelõtt bezárt, többen elvesztették a munkahelyü-
ket, számos gyárban leállt a termelés, így jelentõ-
sen kevesebb lesz a város iparûzésiadó-bevétele
is. Az önkormányzat helyi gazdaságvédelmi intéz-
kedéseit két héttel ezelõtt már ismertettük (itt ol-
vasható:
https://www.facebook.com/…/a.394275553916…/

3169524029724589/).
Most egy újabb segítséggel jelentkezünk. A

kormány nagyszabású munkahelyvédelmi akció-
tervet indított el. Ezeket a munkahelymegtartó és
gazdaságfejlesztési támogatásokat az egyes vál-
lalkozásoknak a kormányhivatalnál kell majd igé-
nyelni. A nagy, illetve multinacionális cégeknél va-

lószínûleg megvan a szükséges szakmai tudás és
humán erõforrás arra, hogy az adatlapokat kitölt-
sék. Azonban a helyi, zalaegerszegi kis és közép-
vállalkozásnak szükségük lehet pluszinformációk-
ra, tanácsokra, vagy akár kitöltési segítségre is.
Ezért a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt.-n belül
kialakítottunk egy gazdaságvédelmi csoportot,
ahol a kollégáink segítséget nyújtanak az informá-
ciók 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 kol-
légákat!

Balaicz Zoltán
polgármester

INFORMÁCIÓS ADATLAPKITÖLTÉSI SEGÍTSÉG
A ZALAEGERSZEGI VÁLLALKOZÁSOKNAK

TÁJÉKOZTATÓ
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 vasútvo-
nalanként 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) vi-
szonylatban 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 szol-
gáltatást 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 kí-

nálja fel az alábbi építési telkeket, melyeket az alábbi módok egyikén lehet megvásárolni:
– I. kedvezményes eladási áron a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult

magánszemélyek részére vagy
– II. kedvezmény nélküli áron. 

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 meg-
bízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz.
irodájában (telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

I. kedvezményes bruttó eladási ár

II.
kedvezmény

nélküli
bruttó ár

1 gyermek esetén
15%-os
kedvezménnyel 

2 gyermek esetén
30%-os
kedvezménnyel

3 vagy több gyermek
esetén 50%-os
kedvezménnyel

Budai völgyi u. 697/25 1182 4.749.800 Ft 3.911.600 Ft 2.794.000 Ft 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 vízi-

közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Cseresznyés-
szeri 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 víziközmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Még soha nem fordult elõ, hogy
tanulóink egy évben három tárgy-
ból is az 1. helyezést szerezzék
meg. 2020-ban fizikából, földrajz-
ból és matematikából is zrínyis lett
kategóriájának gyõztese. Mindhár-
man különleges teljesítményt nyúj-
tottak: Molnár Bence megvédte a
tavalyi elsõ helyét földrajzból,
Pácsonyi Péter fizikából maximális
pontszámot ért el a második fordu-
lóban, Horváth Ádám pedig idén
három tantárgyból is döntõzött. A
három 1. helyezett mellett még
egy 3., kettõ 9. és egy 10. helye-
zett diákunk szerzett +100 pontot

az egyetemi felvételijéhez. 4–4 ta-
nulónk kapott +50 illetve +25 pon-
tot a felvételihez az elért 11–20. il-
letve 21–30. helyezésért. Össze-
sen 6 tantárgyból 19 tanulónk ju-
tott a döntõbe. 

A 2019–2020. évi OKTV-döntõ
eredményei

BIOLÓGIÁBÓL
1. kategória
3. helyezett: Nátrán Péter 11. A

(Tanárai: Egyedné Krizmanics
Ildikó, Szõke Károly)

FIZIKÁBÓL
2. kategória
1. helyezett: Pácsonyi Péter 12. N

FÖLDRAJZBÓL
1. helyezett: Molnár Bence 12. N

(tanára: Stárics Roland)
INFORMATIKÁBÓL
1. kategória, alkalmazás
9. helyezett: Békési Péter 12. N

(tanárai: Juhász Tibor, Ipcsics
Csilla)

MATEMATIKÁBÓL
2. kategória
1. helyezett: Horváth Ádám 11. A
9. helyezett: Czett Mátyás 12. N

(tanáruk: Benke Barbara)
NÉMET NYELVBÕL
1. kategória
10. helyezett: Bóbics Barnabás
László 11. A

(tanárai: Bertók Éva, József
Attila)

TAROLTAK AZ ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI
TANULMÁNYI VERSENYEN A ZRÍNYIS DIÁKOK

Páratlan teljesítményt értek el tanulóink az ez évi országos kö-
zépiskolai tanulmányi versenyeken. 

Zalaegerszeg pózvai város-
részében több száz méter hosszú-
ságban felbontották a az útburko-
latot. Németh Gábor, a térség ön-
kormányzati képviselõje elmondta:
az ivóvízhálózat fejlesztését vég-

zik. A Zalaegerszeg keleti vízbázi-
sát javító és fejlesztõ, összesen
mintegy 4 milliárd forint értékû be-
ruházás része a pózvai fõnyomó-
csõ-fektetés is. A tervek szerint a
2021 nyarára megvalósuló beruhá-

zás-sorozatban, amely Bocföldét,
Sárhidát, Alibánfát, Zalaszentivánt
és Zalaszentlõrincet is érinti, töb-
bek között 14 kilométernyi új vízve-
zetéket építenek. A beruházás ré-
sze a zalaszentiváni új, 100 köb-
méter tározóterû víztorony is. Most
éppen a zalaszentiváni új víztáro-
zóig tartó, összesen 6,1 kilométer
hosszú vezetéket fektetik le.

IVÓVÍZHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS PÓZVÁN
Bár most minden idõt és energiát a járványügyi védekezés köt

le, közben a pályázati támogatással megvalósuló beruházások is
haladnak.

TISZTELT VÁSÁRLÓINK ÉS KERESKEDÕK! 
Felhívjuk figyelmüket az új szabályozásokra, melyek 2020. május 1-jei hatállyal (azaz elsõ al-

kalommal május 2-án szombaton, mert pénteken az ünnepre való tekintettel zárva vagyunk)
lépnek életbe a zalaegerszegi piacon.

A vásárcsarnokban és a piacon MINDEN eladó és vásárló részére kötelezõ a maszk illetve az arcot
eltakaró kendõ, sál viselése! Az eladók részére kötelezõ továbbá a kesztyûben történõ kiszolgálás!

Kötelezõ az elõírt távolság betartása. Minimum 1,5–2,0 m.
Minden árus köteles a saját árusítóhelyét tisztán tartani és fertõtleníteni! 
A vásárcsarnok, mint intézmény gondoskodik a közösségi közlekedési helyek folyamatos fertõtlení-

tésérõl!
Újraindulhat az iparcikk árusítása!
Vasárnap újra mûködhet a használtcikk-piac! Ez nem jelenthet felesleges gyülekezési lehetõséget!
Lesz továbbá ételsütés elvitelre!
A fentiek miatt fokozott ellenõrzést tartunk, akik az elõírásoknak nem megfelelõen tartózkodnak, il-

letve árusítanak, azokkal szemben intézkedni fogunk!
Kérjük, vigyázzanak egymásra és továbbra is 

VEGYÉK, VIGYÉK, MAJD MINDENKI MARADJON OTTHON!

HIRDETMÉNY
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

a város településrendezési eszközeinek

módosítását tervezi,

mellyel kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket

2020. MÁJUS 5-IG VÁRJUK.
Részletes információk a www.zalaegerszeg.hu oldal hirdet-

ményei között olvashatók.

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
A Városi Ügyfélszolgálati Iroda értesíti ügyfeleit, hogy 2020. március 16-tól a koronavírus terje-
désének megelõzése érdekében a személyes ügyfélszolgáltatást határozatlan ideig szünetelteti,
ezért kéri, hogy elektronikusan, postai úton vagy telefonon forduljanak az egyes szolgáltatókhoz,
amelyeknek weblapjain minden további információ megtalálható az ügyintézéssel kapcsolatban.

ZALAVÍZ ZRT. – víziközmû közszolgáltatás – www.zalaviz.hu

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. – parkolással kapcsolatos ügyintézés – www.vgkft.hu

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. – hulladékgazdálkodás – www.zkn.hu

LÉSZ KFT. – önkormányzati ingatlankezelés – www.zkn.hu

CSALÁDSEGÍTÕT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,

CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE. 

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményve-
zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz-
ményben.

Pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

ESETMENEDZSERT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE. 

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményve-
zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz-
ményben.

Pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ

8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.



– Március 15-e után teljesen le-
álltunk – így Bakos György. – Köz-
ben törtük a fejünket, hogy hogyan
tudnánk edzésben tartani a fiatalo-
kat. Levélben kerestük meg az
operatív törzset. Vázoltuk, hogy
miként edzenénk. Megkaptuk rá
az engedélyt. 

– Melyek lettek az új edzésfel-
tételek?

– Egy, maximum két versenyzõ,
és egy edzõ gyakorolhat, egyszer-
re. Tizenhárom salakos pálya közül
hatot használhatunk. Amelyiken
edzünk, a mellette lévõnek üresnek
kell maradnia. A versenyzõinknek
edzésfelszerelésben kell jönniük,
az érintkezéseket maximálisan ke-
rülni kell. Az öltözõket nem hasz-
nálhatjuk. Örülünk a lehetõségnek,
el akartuk kerülni, hogy teljesen
nulláról kezdjünk mindent. A teljes
szezon leállt, a március 15-i állapo-
toknak megfelelõen befagyasztot-
ták a ranglistákat.

– A versenyek közül mennyi
maradt el?

– Tíz biztosan. Közte van olyan,
amit mi rendeztünk volna Zala-
egerszegen. Neveztük a felnõtt
(nõi, férfi) csapatainkat a bajnok-
ságra, amit szintén elhalasztottak.

Szerencsés esetben szeptember
elején rendeznék meg, ha lesz rá
lehetõség. Valószínû azonban,
hogy az egész szezon elvész.

– A klubnál élénk amatõr te-
vékenység is folyt...

– Elkezdjük árusítani a bérlete-
ket, és szigorú feltételek mellett

szeretnénk megnyitni az amatõrök
számára is a teniszcentrumunkat.

– A járvány anyagilag is hat a
klubra?

– Minden bizonnyal. A szpon-
zoraink támogatása csökkenni
fog. Igyekszünk úgy gazdálkodni,
hogy a legfontosabb dolgokra jus-
son. A bérleteladások is a bevéte-
leinket emelik, az elmúlt években
sokan teniszeztek nálunk. Egyelõ-
re csak reménykedünk, nem tud-
juk, mikor állhat vissza a rend.

7Sport

Az utóbbi években a dzsúdó
volt az egyik leglátványosab-
ban fejlõdõ sportág városunk-
ban. Miután azonban a küzdel-
mek során a versenyzõk egy-
mással érintkeznek, a Zalaeger-
szegi Judo SE sportolói kényte-
lenek voltak gyorsan kényszer-
pihenõre vonulni.

– Amint a kormány kihirdette a
korlátozásokat, nálunk is leálltak
az edzések, versenyek – hangoz-
tatta Varga Zoltán, a klub elnöke,
utánpótlásának edzõje. – A gyere-
kek otthonukban készülnek, inter-
neten küldjük el nekik az edzés-
programokat. Amelyekben a fizikai
karbantartás mellett szerepelnek a
dzsúdó olyan alapelemei, amelyet
otthon ellenfél nélkül is lehet vé-
gezni. 

– Klubjuk idáig minden év-

ben több rangos országos ver-
senyt is rendezett.. 

– Májusban rendeztük volna a
diákolimpia egyik korosztályának or-
szágos döntõjét a Kölcsey-gimná-
ziumban, ami elmarad. Több ver-

senyzõnk esélyes lett volna a jó sze-
replésre. Éppen elindult a verseny-
szezon, a legrosszabbkor jött szá-
munkra a leállás. Május végéig leg-
alább tíz verseny maradt el. Többsé-
gén éremszerzési esélyeink voltak. 

– Az optimista klubok már a
járvány utáni idõkre gondolnak.
Mit tervez a klubjuk?

– Sok még a bizonytalanság,
hogy mikor indulhat újra a ver-
senyszezon. Optimista számítá-
sok szerint szeptemberben. Nagy
kérdés az anyagiak megléte is.
Minden bizonnyal az önkormány-
zat, az országos szövetség és
szponzoraink is kevesebbet tud-
nak majd adni. Az év a takarékos-
ság jegyében telik. Nyilván keve-
sebb versenyre tudunk elutazni,
de azon leszünk, hogy ez a szám
minél kisebb legyen. Reméljük, a
kényszerszünet hamar véget ér.

EGY ÉV A TAKARÉKOSSÁG JEGYÉBEN
AZ EDZÉSPROGRAMOKAT INTERNETEN KÜLDIK

–  Az utánpótlás csapataink kö-
zül többen ígéretes helyzetben
voltak, amikor beszüntették a baj-
nokságot. Az 13-, 15-, 19-es kor-
osztály is jó eredményt érhetett
volna el – vélekedett Merth Attila,
a ZTE RK elnöke. 

–  Mi a helyzet a felnõttcsapa-
toknál? 

– A nõk harcban voltak a bajno-
ki címért a Dunántúl bajnokság-
ban. Nagyobb vesztesek, mint a
férfiak. Utóbbi tavaly az NB II Nyu-
gati csoportjában volt bajnok. A rá-
játszást gyengébben kezdte, de
reális esélyt láttunk, hogy egy jó
hajrával felkapaszkodjunk a dobo-
góra. 

– A nõi csapat évek óta ka-
cérkodik az NB II-vel...

– Amennyiben végigfutott volna
a bajnokság, elgondolkodtunk vol-

na az NB II-es szereplésen. Most
úgy látjuk, hogy ismét fel kell épí-
teni a csapatot. Az egész idény
során gondot okozott, hogy ottho-
nunkat, az Ostoros-csarnokot fel-

újítják, aminek egyébként örülünk.
Az év során különbözõ iskolák tor-
natermeiben edzettünk, ami za-
varta a felkészülésünket. Ennek is
betudható a férfiak gyengébb sze-
replése. 

– Mit terveznek a folytatásra?
– Az országos szövetség már

szondázza a csapatokat, hogy a
felnõttek mellett mely utánpótlás
korcsoportokban neveznek a csa-
patok. Nálunk is a tervezés Idõ-
szaka folyik. Szeretnénk az ösz-
szes csapatunkat a következõ
idényben is versenyeztetni, a fel-
nõttektõl az utánpótlásig bezáró-
lag. Nem lesz könnyû feladat, mi-
vel a járványnak gazdasági hatá-
sai vannak. Nem tudjuk, hogy tá-
mogatóink mennyi pénzzel tudnak
segíteni. Nagy kérdés, hogy a tár-
sasági adóból is mennyit sikerül
megszereznünk. A nehézségek el-
lenére optimisták vagyunk, bizako-
dunk, hogy veszteség nélkül éljük
túl a járványt.

A NÕI NB II MOST MÁR CSAK ÁLOM
RÖPISEK A TERVEZÉS IDÕSZAKÁBAN

A ZTE röplabdázói fegyelmezetten tudomásul vették a járvány-
helyzet miatt kialakult helyzetet. Több csapatuk viszont jó pozíci-
óban ragadt bent a bajnokságban. 

NEM KEZDIK ÚJRA A NULLÁRÓL
RÖVIDESEN JÖHETNEK AZ AMATÕRÖK IS?

A ZTE Tenisz Klub az eredményeken alapuló évtizedek után
változtatott a koncepcióján, az utánpótlás nevelése került elõtér-
be. Egy biztos pont maradt: Bakos György vezetõedzõ. Õt kér-
deztük, hogy miként érte a teniszezõket a járvány.

Az MLSZ elnöksége úgy döntött, hogy
amennyiben a kormány részben vagy egész-
ben feloldja az érvényben lévõ tilalmakat a
koronavírus-járvány kapcsán, nevesítetten
rendeletben meghatározott feltételek között
engedélyezi csapatedzések tartását és sport-
események megrendezését, akkor az UEFA
nemzetközi felnõtt nagypályás versenyeire
kvalifikáló MLSZ-versenysorozatok folytatá-
sára a fenti kormányrendelet megjelenésétõl
számított 20. napot követõ elsõ szerdától
vagy szombattól (amelyik elõbb van), de leg-
késõbb június 13-tól kerül sor.

– A szövetség a versenyrendszerbõl kiemelte
azt a hármat, amelynek nemzetközi folytatása
van. A nõi és férfi NB I-ben, valamint a férfi Ma-
gyar Kupában dönteni kell arról, hogy ki képvisel-
je Magyarországot a nemzetközi kupákban, ezért
most elsõ körben ezekkel foglalkozott a szövet-
ség, és határozott a folytatás feltételeirõl. Minden
más bajnokság sorsáról akkor fogunk dönteni, ha
már tisztábban látjuk a járványhelyzet alakulását
– tette hozzá a döntéshez dr. Vági Márton, az
MLSZ fõtitkára.

DÖNTÉS
A FOLYTATÁSRÓL

Az idei olimpia jövõre kerül
megrendezésre, s nem kevesen
vannak olyanok, akiknek sport-
karrierjét ez igencsak befolyá-
solhatja.  Szûcs Valdó, a
Zalaszám ZAC kiváló gátfutója
egészen biztosan soha nem fe-
lejti el ezt az idõszakot, még ak-
kor sem, ha eredményei ké-
sõbb tovább javulnak, s nem
következik be törés pályafutá-
sában, amiben versenyzõi tulaj-
donságait ismerve fogadni mer-
nénk. Egy valami azonban biz-
tos: 2020-ban nem lesz ott az
olimpián, amire jó esélye volt.

Rajta kívül is azonban bõven
vannak olyanok a klubnál, akiket
szintén érzékenyen érint a járvány.
Van olyan utánpótláskorú verseny-
zõjük, aki utolsó évesként idén
még indulhatott volna a nemzetkö-
zi versenyeken – fedett pályás vb-
n vagy Eb-n, amelyek szintén el-
maradnak – jövõre már nem. 

– Összességében meglehetõen
borúlátó vagyok a versenyszezon
kapcsán. Úgy látom, nagyon kevés
verseny kerül lebonyolításra, de le-

het, hogy egy sem – mondta szo-
morúan Szakály István, a klub ügy-
vezetõje. – A teljes versenyzõi gár-
dát kedvezõtlenül érinti, hogy a
versenyeket, azokat is, amelyeket
mi rendeztünk volna,  zömében tö-
rölni kellett, legfeljebb õsszel tu-
dunk majd kisebb versenyeket ren-
dezni, a szabadtéri szezon végén
például a „Ki a leggyorsabb,
legkitartóbb”-at.

– Miként próbálják megfelelõ
edzettségi állapotban tartani
versenyzõiket? 

– Az edzõinknek fõ feladata,
hogy valamilyen formában megfe-
lelõ kondícióban tartsák verseny-
zõinket. Mintegy 300-an sportol-
nak nálunk. Az elvárás feléjük,
hogy ezek közül kevesen morzso-
lódjanak le ebben az idõszakban.
A járvány lecsengése után értékel-
jük majd, hogy mennyi sportolni
vágyó fiatalt tudtak megtartani az
atlétika számára.

– Anyagilag mennyire érinti a
járvány a Zalaszám ZAC-ot?

– Nagy valószínûséggel nem
kevéssé. Szûcs Valdó szereplésé-
re 6 milliót utaltunk át, azonban
ígéretet kaptunk, hogy a megelõle-
gezett összeget megkapjuk az ön-
kormányzattól. Nagyon reméljük,
hogy a két fõszponzorunk, az ön-
kormányzat és a Zalaszám nem
csökkenti támogatását. Az utóbbi
ígéretét bírjuk, hogy az év végéig
a szerzõdésben vállalt összeggel
szponzorálnak minket. Igaz, ma-
rad is a kasszánkban pénz, mivel
nem kell versenyekre utazni, szál-
lásra, nevezési díjakra, étkezésre
költeni. Bár költhetnénk, akkor
minden rendben lenne.

HÁNYAN MARADNAK A 300-BÓL?
SZÛCS VALDÓ ÉS AZ OLIMPIA



8 Hirdetés


