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A legtöbbször mint költõt és
Arany János életmûvének kutató-
ját emlegetjük, ám mûfordító, lap-
szerkesztõ, egyetemi tanár, az
Eötvös József Collegium igazga-
tója, sõt vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter is volt. Majd az
MTA fõkönyvtárosa, késõbb pe-
dig az Országos Széchényi
Könyvtár tudományos fõosztály-
vezetõje lett.

Keresztury Dezsõ Zalaeger-
szegen született 1904-ben, tizen-
négy éves koráig itt is élt, s bár ta-

nulmányai, majd munkája és hiva-
tása hosszú idõre elszólította, a
hetvenes évek elejétõl ismét szo-
rosabbra fûzte kapcsolatát szülõ-
városával. Jó viszonyt ápolt egy-
kori iskolájával, a Zrínyi Miklós
Gimnáziummal, de a város kultu-
rális és közéletének szereplõivel
is. Többször tett látogatást például
Németh János keramikusmûvész
mûhelyében. Támogatta a kima-
gasló teljesítményt nyújtó diáko-
kat, a család egykori jánkahegyi
pihenõházát pedig a városnak
adományozta. Ekkor jött létre a
Keresztury Ház Kuratórium. Utol-
jára 1996 februárjában járt Zala-
egerszegen, két hónappal késõbb,
április 30-án – 92. életévében –
Budapesten elhunyt.

Halála után nem sokkal a kura-
tórium Keresztury Emlékbizottság-

gá alakult. A mostani évforduló
kapcsán Szemes Bélával, a bizott-
ság titkárával beszélgettünk a
szervezet munkájáról, elképzelé-
seirõl. Az emlékbizottság (mely-
nek elnöke dr. Gyimesi Endre) ta-
lán az utolsó olyan végvár, ami
Keresztury Dezsõ szellemiségét
és emlékét õrzi – fogalmazott. Az
utóbbi évtizedekben sok elõrelé-
pés történt a város támogatásával.
A belvárosi „Centrum tér” felvette
Keresztury Dezsõ nevét, és
ugyanitt egy szobor is felidézi jel-
legzetes vonásait (mely Szórádi
Zsigmond alkotása). A VMK szin-
tén Keresztury nevét viseli, de a
megyei könyvtár is évente meg-
rendezi a költõrõl elnevezett sza-
valógálát – mondta Szemes Béla.

Az egyik legfontosabb feladat a
hagyaték õrzése és gondozása.
Annál is inkább, mert az emlékek
két helyszín köré csoportosítha-
tók, és mind a kettõ modernizálá-
sára, hasznosítására vannak el-
képzelések.

(Folytatás az 5. oldalon.)

– Antal Lívia –

– Az autonóm közlekedés egyik
fõ motivációja a közlekedésbizton-
ság az EU-s célkitûzés okán is,
miszerint nullára, de legalábbis je-
lentõsen csökkenjen a közúti bal-
esetben elhunytak száma. A másik
a környezetvédelem. A környezeti
terhelés csökkentése érdekében –
legyen szó elektromos vagy belsõ-
égésû motorral rendelkezõrõl – a
jármûvek mozgását intelligensen
össze kell hangolni. Ez pedig nem
lehetséges úgy, hogy egymástól
teljesen független, és egymással
kevésbé kooperáló sofõrök halad-
nak az utakon. Az önvezetõ jármû-
vek fejlesztésében a harmadik
motiváció az idõskori mobilitás
megteremtése, mivel elöregsze-
nek a nyugati társadalmak.

– Hol tart jelenleg fejleszté-
sük?

– Az önvezetés automatizáltsá-
gi besorolásában öt szintrõl be-
szélünk, ami jelenleg a kettes szin-
ten áll. Ez tulajdonképpen az asz-
szisztált vezetés, ami a jármûve-
zetõt olyan funkciókkal segíti, mint
a követési távolságra odafigyelõ
adaptív radaros tempomat, a sáv-
váltó vagy a parkolási asszisztens.
Fontos hangsúlyozni, hogy a ket-
tes szint nem önvezetés. Annál in-
kább sem, mert ezen a szinten a
sofõré a teljes felelõsség a történ-
tekért. Azt is fontos tisztázni, hogy
a Tesla bármennyire is forradalmi,
csak a kettes szintnél tart jelenleg

autopilot rendszerével. A harmadik
szinten részleges önvezetésrõl
beszélhetünk, amely már techni-
kailag rendelkezésre áll. A jármû
automatikusan képes egyes ma-
nõverekre, a vezetõnek nem szük-
séges minden pillanatban kontrol-
lálni a jármû mozgását  A hármas
szint megjelenése leginkább az
autópályákon valószínû, ahol min-
denki egy irányban halad, és nin-
csenek szintbeli keresztezõdések.
Ebben a környezetben a teljes
kontrollt át tudja adni a sofõr a jár-
mûnek, azaz a sávváltást, az elõ-
zést is a már meglévõ funkciók
(például távolságtartás) mellett
úgy, hogy a felelõsség is átkerül. A
négyes szinten pedig már teljesen
át tudja venni az irányítást az autó
a legtöbb közlekedési szituáció-
ban. 

– Mikorra várható a teljesen
automatizált jármûvek megjele-
nése?

– Ennek megítélése változó. Az
iparági becslések minimum 10 év-
tõl 50 évig, vagy még tovább ter-
jednek. Az ötös szint, a teljes ön-
vezetés azért is van még nagyon
messze, mert elméletileg nem lesz
semmilyen beavatkozási lehetõ-
ség; a hagyományos kezelõszer-
vek (kormány, pedál) nélküli jár-
mûnek minden közlekedési szituá-
ciót meg kell oldania. A hármas
szint néhány éven belül elérhetõ
lesz, a négyes szint 5–10 éven be-
lül talán.

– Elsõként a tömegközleke-
dés alakul át?

– A tömegközlekedésben na-
gyon nagy jelentõsége lenne az
önvezetõ funkcióknak, ami a villa-
mosnál, a metrónál már megoldott.
De az még nagyon távoli, hogy az
autóbuszok is önvezetõ módon
közlekedjenek egy városban, ha-
bár például Londonban már tesz-
telnek kisméretû, kisebb sebessé-
gû buszokkal zárt zónákban. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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AMIKOR KORMÁNY SEM LESZ AZ AUTÓKBAN
AZ ASSZISZTÁLT VEZETÉSTÕL A TELJESEN ÖNVEZETÕIG

Jelenleg a kettes szintû asszisztált vezetésrõl beszélhetünk, a
fejlesztõk és gyártók tíz és ötven év közé saccolják azt, amikor
már kormány sem lesz autókban, azok teljesen autonóm módon
közlekednek majd. Milyen igény hívta életre az önvezetõ jármûvek
fejlesztését, és hol tartanak ebben, arról Hamar Zoltánnal, az Autó-
ipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetõjével és a zalaegerszegi jármû-
ipari tesztpályát üzemeltetõ cég ügyvezetõjével beszélgettünk.

JÁRDAFELÚJÍTÁS
Zalaegerszeg belvárosának

nyugati része: az Arany János
utcától a Gárdonyi utcáig talál-
ható kertvárosias lakóövezet
városunk egyik legszebb és
legdinamikusabban fejlõdõ te-
rülete.

Az elmúlt idõszakban rengeteg
családi ház újult meg, sorra szé-
pülnek a kertek, és számos új fasor
is díszíti az utcaképeket. A fejlõ-
déssel lépést tartva 2014-tõl 2019-ig,
tehát az elõzõ önkormányzati cik-
lusban megújult a Mikes Kelemen,
a Batsányi János és a teljes Arany
János utca. Az elkövetkezõ idõ-
szak egyik legfontosabb feladata,
a korábbi ciklusban kimaradt hely-
szín: a Püspöki Grácián utca teljes
felújítása lesz. Az idei évben meg-
kezdjük a közmûvek szakaszos
cseréjét, az út- és járdaburkolatok-
ra vonatkozó kiviteli tervek elõké-
szítése pedig már zajlik.

Az utak megújítása mellett ki-
emelten fontos, hogy az épületek
elõtt húzódó járdákat is fokozato-
san, az önkormányzati ciklus vé-
géig teljesen rendbe tegyük.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Köztér, kulturális intézmény, sõt szavalóverseny is viseli a ne-
vét Zalaegerszegen. Huszonöt évvel ezelõtt hunyt el a város dísz-
polgára, Keresztury Dezsõ író, költõ, akadémikus, akit szerteága-
zó tevékenysége miatt máig az utolsó polihisztorok egyikeként
tartunk számon.

HAGYATÉKGONDOZÁS, EMLÉKHÁZ-FELÚJÍTÁS
HUSZONÖT ÉVE HUNYT EL KERESZTURY DEZSÕ



– B. K. –

– Örömmel nézzük a gyönyö-
rû ágyásokat, melyek színben,
elrendezésben, nem utolsósor-

ban illatban is elismerésre mél-
tók. Az ön terveit tükrözik ezek?

– Munkatársammal, Kovács
Brigittával közösen tervezzük meg
az ágyásokat, az ültetés és rend-
ben tartás pedig hat kolléganõnk-

nek köszönhetõ. Évente kétszer
történik virágcsere, tavasz végén
és szeptemberben. Most a tavaly
szeptemberi beültetés látható, 30

ezer árvácska, 12 ezer tulipán és
nárcisz virít még néhány hétig. 

– Láthatóan ön szereti a szí-
nek összhatását. Olyan lett min-
den, ahogy tervezte?

– Ami gondot okoz, az inkább a

színárnyalatok neve. A virágok
színárnyalatát befolyásolhatja a
talaj minõsége és a csapadék
mennyisége. Ezek miatt kisebb el-
térések vannak, de összességé-
ben megfelel az elképzeléseim-
nek. Egyébként egész idõszakban
öntözik a kollégák az ágyásokat, il-
letve a frissen telepített fákat is. 

– Saját nevelésû növényeket
csodálhatunk?

– Nem, már régóta nincs virág-
termesztés a Városgazdálkodás-
nál. Sõt, az országban is csak
négy-öt kertészet van, ahonnét
megbízható minõségû árvácskát
lehet beszerezni. Mi Nagykanizsá-
ról és Szombathelyrõl vásárolunk,
illetve a helyi pszichiátriai kerté-
szetbõl is kapunk egy kis kiegészí-
tést. A tulipánok pedig Hollandiá-
ból érkeznek. 

– A lakosság részérõl nagyon
pozitív a visszhang. Ez a virág-
pompa része a Virágos Magyar-
ország versenynek? Szakmai-
lag is jó a visszajelzés?

– Tavaly a verseny elmaradt, és
valószínûleg az idén sem rendezik
meg, de egyébként a részét képez-
né. Érdekes terület ez, mert valójá-

ban nem vagyunk egymás konku-
renciái, jó ötleteket, jó gyakorlato-
kat azonban átveszünk, és gyor-
san is terjednek ezek. Lehet, hogy
egy másik városban nekem nem
tetszenek a beültetések, de találok
egy olyan virágot, ami viszont igen. 

– Mikor cserélõdnek a tulipá-
nok?

– A májusi fagyosszentek után
érkeznek majd az egynyári növé-
nyek a rózsák kiegészítéseként. 

– Lesz-e valamilyen megúju-
lás?

– Most nem tervezünk, az idei
újdonság, a Dísz téri vesszõfoná-
sos nyuszi és tojásfészek volt, ez-
zel akartuk meglepni a lakosságot
a kicsit borúsabb idõszak után.

– AL –

Dr. Illés Boglárka azt hangsú-
lyozta, hogy a Fidelitas számára
kiemelten fontos az állatvédelem,
amit õk is több fórumon népszerû-
sítettek az állatvédelmi konzultá-

ció során.  Az elmúlt években ok-
tatásokat is szerveztek a témában,
elsõdlegesen középiskolásoknak,
annak okán is, hogy megismerjék
az állatkertekben, állatsimogatók-
ban folyó nem mindennapi mun-
kát. Mint mondta, örömmel fogad-
ta, hogy a zalaegerszegi állatsimo-
gató sorsát figyelemmel kísérõ
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ felhívására a helyi Fidelitas is
úgy gondolta, segíteni kell. Össze-
gyûjtöttek 115 ezer forintot, amit
már át is utaltak az állatkertnek.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta: egy hónappal ezelõtti felhívá-
sára sokan segítettek az állatsimo-
gatónak, ami a látogatási tilalom
következtében került nehéz anya-
gi helyzetbe. A több mint száz állat
takarmányozása ugyanis 750 ezer
forintot igényel havonta. Ehhez já-
rult hozzá most a helyi Fidelitas,
amiért köszönetét fejezte ki.  

Szilasi Gábor elnök elmondta:
a csoport tagjai és helyi vállalkozá-
sok gyûjtötték össze a pénzt.
Ezenfelül zöldségeket és száraz
állateledeleket is hoztak.

Kovács Zoltán, az intézmény
vezetõje megköszönte a segítsé-

get. Mint mondta, az oroszlán és a
két tigris mellé zebrát és kengurut
is szeretnének hozni, hogy minél
több, más kontinenseken honos
állatfajt mutassanak be a látoga-
tóknak az állatkerti minõsítéssel
rendelkezõ gondozóhelyen.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez a program most a Batsányi

utcában indult el, de az elkövetke-
zõ idõszakban a környék valameny-
nyi rossz állapotú közterületét sze-
retnénk hasonló módon és minõ-
ségben megújítani.

A jelenlegi járdafelújítás során
118 méter hosszan épül új
kertiszegély, valamint a vízelveze-
tési viszonyokat is figyelembe vé-
ve teljes szélességben AC 8-as
aszfalt kopóréteg kerül beépítésre.
További fejlesztések 2021-ben:

– Nyáron elindul a Püspöki
Grácián utca közmûveinek felújítá-
sa a Gárdonyi és Dózsa György
utcák között. A teljes utca útburko-
latának és járdáinak megújítására
a Kovács Károly Városépítõ Prog-
ram keretében tervezési közbe-
szerzést írunk ki az idei évben.

– Befejezzük az Arany János
utca nyugati szakaszán a járdák
felújítását.

– Megújul a Jókai utca déli ol-
dalának balesetveszélyes járdája.

– Zajlik az engedélyes és kivite-
li terv készítése a Mikes utca 10
elõtti parkoló rendbetételéhez, a
kivitelezés várhatóan õsszel indul
el.

– Több szakaszban felújítjuk a
Gárdonyi utca töredezett járdáit, itt
új fasor telepítését is tervezzük.

– A Vizslaparki út 1–5. melletti
parkoló bõvítéséhez és felújításá-
hoz már rendelkezésre állnak az
engedélyes és kiviteli tervek, az
építkezés a közbeszerzési eljárás
lefolytatása után, várhatóan õs-
szel indulhat.

A felsorolt fejlesztések részben
önkormányzati, nagyobb részben
pedig állami, a Kovács Károly Vá-
rosépítõ Program keretében finan-
szírozott beruházások lesznek. A
2021-es évben a felsorolt fejlesz-
tésekhez a fedezet rendelkezésre
áll.

ADOMÁNY
A ZALAEGERSZEGI FIDELITAS-CSOPORT IS SEGÍTETT

Újabb adományt kapott a látogatási tilalom miatt bajba került
csácsi Állatkert, Állatsimogató és Állatotthon. Ezúttal a zalaeger-
szegi Fidelitas-csoport segített: 115 ezer forintot gyûjtöttek ösz-
sze. A jelképes átadáson részt vett a Fidelitas országos elnöke is.

Vigh László és dr. Illés Boglárka

JÁRDAFELÚJÍTÁS
SEGÍTSÉG AZ EGYEDÜLÁLLÓ ANYÁKNAK

Kelengyecsomagot adtak át Zalaegerszegen a babamama-
tudakozo.hu jóvoltából. Az országos családbarát program a
gyermeküket egyedül nevelõ édesanyákat támogatja.

Az egyenként 45 ezer forint értékû csomagba pelenka, cumis-
üveg, vitaminok, krémek kerültek. Az ajándékban három egyedül-
álló anyuka részesült. A babamamatudakozo.hu Magyarország
egyik legnagyobb online közössége, 250 ezres táboruk van, ha-
vonta több mint 3 ezer várandóssal gyarapszik. 

A program fõ üzenete, hogy minden gyermek egyenlõ. Ezzel
teljes mértékben azonosul Zalaegerszeg önkormányzata is – fo-
galmazott a sajtónyilvános eseményen dr. Vadvári Tibor alpolgár-
mester. Hozzátette: az elmúlt évben rengeteg névtelen adományo-
zó támogatta a szociális intézményeket, és ez is mutatja, hogy a
városban hagyománya van az egymás segítésének és az önzet-
len támogatásoknak. 

A Kossuth és a Kosztolányi utca, a hozzájuk kapcsolódó terek-
kel együtt virágpompába borult a Városgazdálkodási Kft. munka-
társainak köszönhetõen. Kovács Mihály Ákos fõkertésztõl kér-
tünk egy gyors tájékoztatást.

30 EZER ÁRVÁCSKA A BELVÁROSBAN

• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált autók javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON, 1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17. • Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

(Fotó: Seres Péter)



3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az árufuvarozás, a szállít-

mányozás területén elõbb lehet
haszna az önvezetõ jármûvek-
nek, illetve funkcióknak?

– Már most valódi vevõi igény a
szállítmányozás hatékonyságának
növelése. Az ágazat egész Euró-
pában munkaerõhiánnyal küzd, és
mivel korlátozott a napi vezetési
idõ, a szállítási kapacitás is korlá-
tozott. Ezen például az automata
telephelyi manõverezés segíthet,
amelynek tesztelésére tesztpá-
lyánkon is van lehetõség. A na-
gyobb logisztikai cégeknél akár
több óra is lehet egy kamion le- és
felpakolása, amit, ha átvesz egy
automata rendszer, akkor az az
idõ nem számít bele a sofõr nettó
vezetési idejébe. A másik lehetõ-
ség a konvojban haladást segítõ
rendszer, ami azt támogatja, hogy
az elsõ, sofõrrel vezetett jármûvet
a mögötte lévõk önvezetõ módban
kísérik, viszonylag kis követési tá-
volsággal. Várhatóan ezzel is ki le-
het tolni majd a vezetési idõt. Sok
még a technikai kérdés, így alkal-
mazása várat magára. A szállítmá-
nyozási cégeknek azonban meg-
éri ezekre a fejlesztésekre költeni,
amelyektõl jelentõs bevételnöve-
kedést remélnek.

– Mennyire terjedhet el az ön-
vezetés a privát közlekedésben,
és hogyan változtathatja meg
azt?

– A privát használatban a kér-
dés az, vajon hajlandóak-e plusz-
pénzt fizetni az emberek az önve-
zetõ funkciókért. Ameddig nincs
elõírva törvényileg kötelezõ hasz-
nálatuk, az önvezetõ személygép-
jármûvek széles körû elterjedésé-
nek komoly gátja lehet ez. A még

nagyon messze lévõ ötös szintû
önvezetés gyökeresen át fogja
alakítani az egyéni közlekedést. A
mobilitás szolgáltatássá válik, hi-
szen a teljesen önvezetõ autó
odamegy, ahova kérik. Ez a saját
tulajdonú jármûvek számának je-
lentõs csökkenését is magával
hozza. Egyébként már most trend,
hogy a fiatalabb generáció Nyu-
gat-Európában, de hazánkban is,
nem akar feltétlenül saját jármûvet

birtokolni – az autógyártók nagy
szomorúságára –, ami még 30 év-
vel ezelõtt fontos életcél volt. Per-
sze vannak és lesznek olyanok, és
nem csak fiatalok, akik saját jár-
mûvel kívánják megoldani a közle-
kedést. A komfort, az egyediség
miatt, és hogy egy márkával kife-
jezzék magukat. 

– Mit hangsúlyozna a zala-
egerszegi tesztpályával kapcso-
latban?

– A zalaegerszegi tesztpálya
egyedisége, hogy a hagyományos
tesztek mellett a legújabb techno-
lógiák, az asszisztens és önveze-
tõ funkciók vizsgálatát is végez-

zük. Tesztpályák már 50–100 éve
is léteztek Európában, olyan vizs-
gálatokkal, amelyek egyrészt a
jármûvek fizikai képességére fó-
kuszálnak. Vagyis hol van a boru-
lási határuk, milyen rövid fékúton
tudnak megállni, milyen sebes-
séggel tudnak bekanyarodni. A
másik klasszikus tesztfajta az
élettartamteszt, amikor azt vizs-
gáljuk, hogy egy mesterségen ki-
alakított rossz minõségû útfelüle-

ten mikor törik el például a futómû.
Az ilyen feladatokat végzõ teszt-
pályákból a mi méretünkben 4–5
van Európában, de az önvezetõ
jármûvek tesztelésében jelenleg
egyedüliek vagyunk. Ez egy egé-
szen más megközelítés, mert a
jármûvet kész egészként kezeljük,
és nem a fizikai képességét és
élettartamát nézzük. Az önvezetõ
teszt során azt vizsgáljuk, hogy az
önvezetõ jármû mennyire tudja a
sofõrt helyettesíteni, hogyan tud
együttmûködni környezetével, il-
letve reagálni a külsõ környezeti
ingerekre. Zavarja-e, hogy sáros
lesz egy szenzora, vagy ha szem-

besüt a nap. Észreveszi-e a taka-
rásból érkezõ jármûvet, érzékeli-e,
ha három irányból közelednek fe-
léje, meg tud-e állni, ha hirtelen le-
fékez elõtte egy jármû, vagy vá-
ratlanul lelép elõtte egy gyalogos.
A szimulált közlekedési szituá-
ciókban távirányítóval vezérelt
mozgó bábukat és mûjármûveket
használunk.

– Az épülõ M76-os gyorsfor-
galmi út a közúti tesztre is ad
majd lehetõséget. 

– Azzal kezdeném, hogy a
tesztpálya létesítésének ötlete a
2000-es évek elején merült fel,
mert a Magyarországon fejlesztést
végzõ autóipari cégeknek itt nem
volt erre lehetõsége. Az elsõ szin-
tû rendszerbeszállítók, mint pél-
dául a Bosch, a Knorr-Bremse, a
Thyssenkrupp és a Continental
munkacsoportba álltak és megha-
tározták, milyen infrastruktúrára
van igényük, és akkor a közúti
tesztelésre is megfogalmazták
igényüket. Tehát az M76-os leen-
dõ tíz kilométeres szakaszába
minden olyan támogató és kom-
munikációs technológia be lesz
építve, amelyek a jövõ önvezetõ
mobilitását jellemezhetik. Ezáltal
továbbra is fenn tudja tartani egye-
diségét, elõnyét a zalaegerszegi
ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya.
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Simon Tamás egy belvárosi
bárnak és egy, a városközponthoz
közel esõ cukrászdának is tulajdo-
nosa feleségével, Bognár Melindá-
val együtt. Mint érdeklõdésünkre
elmondta, a novemberi zárás után
õk is „elviteles” módra váltottak
mindkét helyszínen. A cukrászdá-
jukban ez szinte semmilyen prob-
lémát nem okozott, hiszen alapve-
tõen is elsõsorban elvitelre készí-
tenek süteményeket és tortákat.
Fennakadás ezért itt nem volt, sõt!

– Azt tapasztaltuk, hogy ebben
a nehéz idõszakban mindenki vá-
gyott egy kis édességre, hogy fel-
töltse a boldogsághormonjait. Bár-
mennyire is furcsa, de a járvány-
helyzet a cukrászda forgalmára in-
kább pozitív hatással volt. Ez ese-
tünkben óriási szerencse, hiszen a

belvárosi bárunk viszont – ami ren-
dezvényhelyszín is – kapacitásá-
nak csak töredékét tudta kihasz-
nálni. A cukrászda ezt kompenzál-
ta valamennyire.

A tulajdonos hozzátette: no-
vemberben a bár kirakati kiszolgá-
lásra állt át. Amit lehetett, kipakol-
tak az ablakba és az utcafrontra. A
kulturális és zenei rendezvényeik
viszont másokhoz hasonlóan el-
maradtak. Ezt nehezen élték, élik
meg. Az adventi szezon és a for-
raltbor-idõszak viszonylag jó volt,
visszaesést inkább februártól ta-
pasztaltak a belvárosi vendéglátó-
egység forgalmában. Szerencsére
egyik alkalmazottjuktól sem kellett
megválni, a béreket sikerült kigaz-
dálkodni. Azt vallják, hogy nem-
csak akkor kell jó fejnek lenni és
egymást támogatni, amikor fut a
szekér, hanem a nehéz helyzetek-
ben is.

– A múlt heti nyitást már nagyon
vártuk! Úgy érzem, hogy az embe-
rek szó szerint kiszabadultak a ka-
ranténból! Brutális forgalom volt az
elsõ hétvégén szinte mindenhol,
nálunk is telt ház volt nyitástól zá-
rásig. Örültünk a jó hangulatnak,
nagyon kellett már ez! Pozitív,
hogy a vendégeink odafigyeltek
egymásra és a járványügyi véde-
kezésre. Sajnos az idõjárás aztán
elromlott, így az elsõ szabad hét-
vége utáni napokban már keve-
sebben merészkedtek ki a terasz-
ra, de legalább elindult valami.
Várjuk a jó idõt és a folytatást – fo-
galmazott Simon Tamás.

Hasonlókról számolt be a piac
közelében lévõ speciality kávéház
tulajdonosa, Németh Endre is. Az
õszi/téli szezonban õk is „elvitelre”
álltak át.

– A körülményekhez képest jó
volt a helyzet, hiszen nyitva tarthat-
tunk, így nem kellett elbocsáta-

nunk egyetlen kollégát sem. Per-
sze az üzletet nem járattuk csúcs-
ra, de legalább megvagyunk. A te-
rasznyitás sikeres volt, sokan jöt-
tek kávézni és reggelizni is. A ta-
pasztalatok alapján – és más szak-
mabeliekkel is beszélve – azt gon-
dolom, hogy a nyitás elsõ hetében
a kedvezõtlen idõjárás miatt talán
egy picivel jobban jártak a kávé-
zók, cukrászdák és a bisztrószerû
vendéglátóhelyek, ahol gyorsabb a
kiszolgálás és a fogyasztás. A hû-
vösebb idõben ugyanis egy-egy
kávéra vagy sütire azért még kiül-
nek az emberek a teraszra, ám egy
hosszadalmasabb, több fogásos
ebédre vagy vacsorára már lehet,
hogy nem. Azért reméljük, hogy
most már jön a melegebb idõ és
egyre többen látogatják majd a
vendéglátóhelyeket.

Hozzátette: az aktuális járvány-

ügyi elõírásokra a vendégeknek is
és a vendéglátóhelyek dolgozói-
nak is oda kell figyelni. Különösen,
ha védettségi igazolás is kell majd
a zárt, belsõ terek használatához.
Ez eleinte biztos, hogy okoz majd
kellemetlenségeket, amit ésszerû
megoldásokkal és humánusan kell
kezelnie a tulajdonosoknak, üze-
meltetõknek, de maguknak a ven-
dégeknek is. Nem lenne jó ugyan-
is, ha ez ellentéteket szítana.

Simon Tamás is és Németh
Endre is megemlítette az áremel-

kedéseket. Sok helyen 10, sõt akár
20 százalékos emelkedéssel is kell
számolni, hiszen minden élelmi-
szer és alapanyag ára jócskán „el-
szállt” a járvány hatására. De akár
az is indokolhatja az áremelést,
hogy sok helyen zajlott felújítás az
elmúlt idõszakban, vagy esetleg
olyan korszerûsítés, ami épp a
vendégek biztonságát szolgálja. A
vendéglátósok mindenesetre biza-
kodóak, hiszen úgy látják, hogy az
emberek igénylik a közösségi élet
ezen színtereit, és visszavágynak
kedvenc kávézóikba, éttermeikbe,
bárjaikba.

AMIKOR KORMÁNY SEM LESZ AZ AUTÓKBAN
AZ ASSZISZTÁLT VEZETÉSTÕL A TELJESEN ÖNVEZETÕIG

Hamar Zoltán

AZ ELVITELTÕL A TERASZNYITÁSIG
SZABADULÁS A KARANTÉNBÓL, TELT HÁZAS HÉTVÉGE

A járványhelyzet egyértelmû nyertesei a sütemények. Persze
csak ha nagyon lesarkítva szeretnénk megfogalmazni az elmúlt
fél év történéseit a vendéglátás terén. Az utóbbi néhány hónap
„elviteles” üzemmódjáról és a múlt heti terasznyitás tapasztala-
tairól érdeklõdtünk két helyszínen.

Simon Tamás

Németh Endre
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Hogy a grafika mit is jelent pon-
tosan, azt kevesen tudják, éppen
ezért ezzel a magyarázattal indí-
totta Frimmel Gyula a tárlatveze-
tést saját kiállításán. „A rézborzo-
ló” címû tárlat a ZAZEE Kulturális
Egyesület 8.01 online galériájában
nyílt meg; mégpedig egy teljesen
virtuális, kifejezetten erre a célra
tervezett térben. A grafikusmûvész
harminc évig volt az Ady Endre
mûvészeti iskola tanára, számta-
lan egyéni és csoportos kiállításon
vett már részt itthon és határon túl
is. Mint mondta, ez az online kiállí-

tás és online tárlatvezetés kicsit új
és szokatlan mûfaj számára, ám
örült a lehetõségnek.

Mindjárt az elején leszögezte:
arról nem szeretne beszélni, hogy
mit gondolt a mûvész (vagyis õ
maga alkotás közben), mert sze-
rinte ez annyira nem fontos. In-
kább azt meséli el, hogy technikai-
lag hogyan jönnek létre alkotásai.
A grafika egy sokszorosító eljárás,
a fa- és a rézmetszet, valamint a
rézkarc elterjedésével vált nép-
szerûvé. A grafikus nem papíron
dolgozik (azon maximum vázlato-
kat készít), hanem nyomóleme-
zen. A lemez felületét mélyíti, bor-
zolja, majd festi és visszadörzsöli,

így rajzolódnak ki a különbözõ
minták és árnyalatok. A részletek
fontosak a grafikákban, ezért a ki-
állítóterekben általában nagyító is
van a mûtárgyak alaposabb szem-
revételezéséhez. Jó, hogy ezt a
nagyítási technikát a 8.01 galéria
online tárlatán is sikerült megvaló-
sítani.

De mi az a „rézborzoló”, amire
a kiállítás címe is utal? A mûvész
elárulta, hogy ezt a kifejezést még
a kilencvenes években Böröcz
Nándor újságíró írta le egy róla
szóló cikkben, ami nagyon megtet-
szett neki. A szó tulajdonképpen
arra a mezzotinto technikára utal,

amit Frimmel Gyula elõszeretettel
használ. Magyarul borzolást jelent
ez az olasz eredetû, ám nemzet-
közi kifejezés. (Egy speciális esz-
közzel, a himbavassal borzolják fel
a lemezt, ami leggyakrabban réz-
bõl készül.) A „mezzo” szó pedig a
középtónusra, középárnyalatok
hangsúlyosságára utal. Ez a grafi-
kai eljárás ugyanis hihetetlen tó-
nusárnyalatokat tud visszaadni. 

Frimmel Gyula ezenkívül ha-
gyományos rézmetszeteket sõt li-
nómetszeteket is készít. (A réz-
metszethez finomabb vésõket
használ, és átgondolt munkával

alakítja ki egy-egy kép vonalstruk-
túráját.) Sokszor vegyíti is az eljá-
rásokat; így olyan hatást ér el,
mintha a kép részletei nem egy sí-
kon lennének. Tulajdonképpen
párhuzamos valóságokban gon-
dolkodik, s a nézõben is valami
ilyesmi fogalmazódik meg a kész
mû láttán.

A kiállításon mutatott is példá-
kat az egyes technikákra az alkotá-
sai közül. Bemutatta a Bajusz címû
vörösréz lemezre készült nyomatát
(ami szép példája a borzolásnak),
de mesélt a Lány gyöngy fülbeva-
lóval címû képérõl is, amit egy hí-
res Vermeer-festmény ihletett. Az
eredeti mûvet próbálta átültetni a
mezzo technikára, ám úgy, hogy
egy teljesen új és saját kompozíció
szülessen. Ezért a sokak által is-
mert és kedvelt nõi portrét kitalált
tárgyak köré helyezte. Azt is elárul-
ta, hogy a Békuci címû, tavaly ké-
szült képe egy játékos alkotás, ami
a Békakirály mesére is utal. A mû
jó példa a vegyes technikára és a
különbözõ (fekete-fehér) tónusok
megjelenítésére.

A sokat emlegetett mezzotinto
technika már az 1600-as évektõl
létezik. Frimmel Gyula azt mond-
ta, hogy ennek ellenére attól min-
dig idegenkedett, hogy csak úgy
egyszerûen leutánozza a korabeli
eljárást. Nem szeretne ugyanis af-
féle barokk rézmetszõ lenni. In-
kább egyediségre és a technika
újragondolására törekszik. Szere-
ti, ha látszólag egymáshoz nem
tartozó motívumok kerülnek egy
képre. A magyarázatot pedig rá-
bízza a közönségre, vagy a szak-
emberekre, netán a pszichológu-
sokra. A mûvész azt is elárulta,
hogy fontos neki a címadás, de
nem abból a szempontból, hogy
hozzásegítse a nézõt a helyes
megfejtéshez, hanem mert – az
emberekhez hasonlóan – egy mû-
alkotásnak is kijár, hogy neve le-
gyen. Az alkotó aztán a kész mû-
vet elengedi, hadd menjen az a
saját útjára. 

A Frimmel Gyula kiállítása má-
jus 20-ig a https://zazee.hu/
801/fhall.php linken érhetõ el.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az egyik helyszín, a már emlí-

tett jánkahegyi pihenõház, melyet
a költõ még életében a városnak
adományozott, továbbá könyveit,
levelezéseit és más tárgyi emlékeit
helyezte el itt. Halála után a buda-
pesti otthonában lévõ hagyatéká-
nak egy része is ide került. Ezek
még feldolgozásra várnak. Nya-
kasné Túri Klára évtizedekig gond-
ját viselte az itt található gyûjte-
ménynek, ám sajnos néhány éve õ
is elhunyt. A jánkahegyi emlékház
szakmai felügyeletét most a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
látja el. Jó volna, ha minél elõbb
lenne lehetõség a ház felújítására,
mert állaga egyre romlik – folytatta.

Hozzátéve: azt szeretnék, ha a
rekonstrukció után, mint mûködõ
és nyitott alkotóház, bekerülhetne
az országos köztudatba és a szak-
mai vérkeringésbe. Ha a terei is
megújulnának, akkor rendszere-
sen fogadhatna látogatókat, kuta-
tókat, iskolás csoportokat vagy pi-
henni, alkotni vágyó írókat, mûvé-
szeket. Egy remek házról és egy
ihletet, inspirációt adó helyszínrõl
van szó. Az itt õrzött anyag pedig
gazdagon illusztrálja a költõ-tudós
egész életmûvét, szellemiségét.

– A másik fontos elem Kereszt-
ury Dezsõ egykori szülõháza, ami a
Mártírok út elején áll. Emeleti ré-
szein jelenleg szociális lakások és
egy nyelviskola is található. Ezek
kiváltásával egy komplex kulturális

centrumot lehetne itt létrehozni,
ami már régi álma az emlékbizott-
ságnak. Ide kerülhetne a Kereszt-
ury-hagyaték egy része, a többi te-
remben pedig Ruszt Józsefnek és
Gábor Miklósnak nyílhatna emlék-
szobája, hiszen az õ hagyatékuk is

feldolgozásra, bemutatásra vár.
Ennek a belvárosi háznak van egy
kis udvara is, ami némi felújítás
után szintén nagyon hangulatossá
tehetõ. Az átalakított szülõház egy
új színfoltja lehetne Zalaegerszeg

egész kulturális életének, de a bel-
városnak is. Annál is inkább, mert a
szomszédságában már megújult a
volt Zóna épülete, de a régi HEMO
és az egykori Korona Szálló is re-
konstrukció elõtt áll. Keresztury

szülõháza szintén fontos része en-
nek a régi belvárosképnek.

Az emlékbizottság titkára bízik
benne, hogy a járványhelyzet el-
múltával ismét elõtérbe kerülhet
mind a két említett ház jövõje. Hi-
szen mindkettõre nagyon ráfér a

megújulás, és az is, hogy élõ, láto-
gatható helyszínné alakuljanak. 

Keresztury halálának 25. évfor-
dulója alkalmából április 29-én egy
delegáció utazott Zalaegerszegrõl
Budapestre, hogy megkoszorúz-
zák az akadémikus sírját a Farkas-
réti temetõben. Szintén az emlé-
kezést szolgája az a napokban el-
készült, néhány perces videó is,
mely Keresztury életét foglalja
össze képekben: kisgyermekkorá-
tól egészen az utolsó zalaegersze-
gi látogatásig. A képeken feltûnik
édesapja, Keresztury József, a vá-
ros egykori polgármestere is, de a
családi fotókon túl korabeli utcaké-
peket és régi kulturális helyszíne-
ket is láthatunk. (A kisfilm a könyv-
tár Facebook-oldalán elérhetõ.)

Szemes Béla azt is elmondta,
hogy a város és a bizottság a
könyvtárral és a Zrínyi-gimnázium-
mal együtt eddig példamutató mó-
don ápolta a költõ emlékét. Remé-
li, hogy ez a jövõben is így marad.
Ehhez azonban szükség lesz némi
fiatalításra, hiszen az emlékbizott-
ság tagságának jó része már hat-
vanon túli. Bíznak benne, hogy
évek, évtizedek múlva is lesz foly-
tatása a munkájuknak.

HAGYATÉKGONDOZÁS, EMLÉKHÁZ-FELÚJÍTÁS
HUSZONÖT ÉVE HUNYT EL KERESZTURY DEZSÕ

Szemes Béla Keresztury Dezsõ belvárosi szobránál.

A jánkahegyi Keresztury-emlékház.

Mint arról számos sajtóorgá-
num többször is beszámolt, Fisli
Éva, a Magyar Nemzeti Múzeum
fotótörténésze talált rá a korabeli,
19. század közepén készült fotog-
ráfiára, melyen a zalaegerszegi fõ-
tér látható egy piaci napon, az
Arany Bárány vendégfogadó eme-
leti ablakából fényképezve.

Azóta is zajlik a munka, hogy
kiderítsék, ki készítette a fotót. El-
sõ körben csak annyit sikerült
megállapítani az ezüstlemezbe
ütött mesterjegy alapján, hogy az
ismeretlen dagerrotipista 1845
után kapta lencsevégre az
egerszegi piacteret.

Néhány hete azonban új infor-
mációhoz jutott Béres Katalin, a
Göcseji Múzeum történész-fõmu-
zeológusa. Ebben pedig nagy se-
gítségére volt Gajda Péter, a szé-
kesfehérvári Teleki Blanka Gimná-
zium magyar–latin szakos tanára
– tájékoztatta a sajtót Szényi
Krisztina, a múzeum kommuniká-
ciós munkatársa. Gajda Péter hos-
szú évek óta kutatja a gimnáziu-

mának nevet adó Teleki Blanka és
az erdélyi arisztokrata Teleki-csa-
lád történetét. E kutatás során is-

merkedett meg a francia szárma-
zású arisztokrata, Auguste (Ágost)
de Gerando históriájával, aki Tele-
ki Blanka húgát, Teleki Emmát vet-
te feleségül. A 21 éves fiatalember
1840-ben költözött Magyarország-
ra, méghozzá Erdélybe, felesége

családjához. Nagy érdeklõdéssel
és szimpátiával tanulmányozta az
országot, annak népét, történel-
mét, szokásait, az itt élõ nemzeti-
ségeket. Figyelemmel követte a
reformkori politikai elit, különösen
a hozzá közelálló reformellenzék
törekvéseit. Tisztelte Wesselényit,

Deákot, Eötvöst, Batthyány Lajost.
Két év alatt körbe utazta Erdélyt
(élményeirõl, tapasztalatairól
könyvet is írt, melyet 1845-ben je-
lentetett meg) És ami a legfonto-
sabb számunkra: utazásai során
nemcsak leírta, hanem fényképez-

te is a látottakat. Vitte magával az
akkor még újdonságnak számító,
dagerrotípia készítésére alkalmas
kameráját, amellyel megörökítette
a helyiek népviseletét és más,
számára érdekes jelenségeket.

Az Erdélyt bemutató könyve
megjelenése után de Gerando Ma-
gyarországról tervezett könyvsoro-
zatot megjelentetni, ezért feleségé-
vel és immár két gyermekével
1845 és 1847 között a Dunántúlt
járták be. Hogy Zalaegerszegen is
megfordultak, arról egy másik mû-
vében, A politikai közszellem Ma-
gyarországon a francia forradalom
óta címû nagyesszéjében emléke-
zett meg. Szemtanúja volt az 1847.
június 14-i vármegyei tisztújításnak
Zalaegerszegen. A tisztújítás napja
hétfõre esett, így valószínû, hogy –
a korabeli közlekedési viszonyokat
figyelembe véve – még másnap,
kedden, a piacnapon is városunk-
ban tartózkodhatott a fiatal francia.

Ezek után adja magát a feltéte-
lezés: õ készíthette a Zalaegersze-
get ábrázoló fotográfiát? Hogy va-
lóban hozott-e magával a francia
utazó dagerrotípia készítésére al-
kalmas kamerát, egyelõre nem tud-
ni pontosan. További kutatásokat
kell végezni a téma kapcsán. A fen-
tiek alapján azonban elképzelhetõ,
hogy a Zalaegerszeg fõterét ábrá-
zoló különleges fotográfiát az az
Auguste de Gerando készítette, aki
könyveivel, valamint az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc ide-
jén tett diplomáciai szolgálatával
segítette Magyarországot.

FÉNY DERÜLHET A DAGERROTÍPIA KÉSZÍTÕJÉRE
EGY FIATAL FRANCIA ARISZTOKRATA JÁRT A VÁROSUNKBAN?

Százszázalékos bizonyíték ugyan még nincs, de lehet, hogy
forró nyomon járnak a kutatók, hogy kiderítsék, ki készítette azt a
Zalaegerszeg belvárosáról készült dagerrotípiát, ami tavaly került
elõ a párizsi Fotográfiai Társaság gyûjteményébõl.

Már évek óta szokás, hogy a
végzõs diákok emlékfát ültetnek a
Békeligetben. A projekt egyrészt
kapcsolódik a város környezetvé-
delmi programjához, másrészt pe-
dig egy emlék is. Bármikor vissza-
térhetnek majd ide az egykori ta-
nulók, hogy a fa árnyékában el-
idõzve megemlékezzenek a diák-
éveikrõl – mondta Balaicz Zoltán
az idei faültetésen. A polgármester
sok sikert kívánt a felkészüléshez

és a vizsgákhoz, remélve azt is,
hogy a pandémia ellenére szép
emlékekkel búcsúznak a diákok a
középiskolás évektõl.

Idén egy juharfát ültettek el a
Békeligetbe a Zalaegerszegi Diák-
önkormányzat képviseletében a fi-
atalok. Az eseményen Kovács Vi-
rág diákpolgármester is elbúcsúz-
tatta néhány szóval a mostani vég-
zõsöket, továbbá sok sikert kívánt
nekik a közelgõ vizsgákhoz.

VÉGZÕSÖK FÁJA A BÉKELIGETBEN
BÚCSÚZNAK A KÖZÉPISKOLÁTÓL

957 végzõs diák készül a következõ hetekben az érettségi vizs-
gára Zalaegerszegen. A ballagókat a hagyományokhoz híven kö-
szöntötte a város is. Igaz, a járványhelyzet miatt immár másod-
szor, csak szûkre szabott búcsúra kerülhetett sor.

METSZETEK ÉS PÁRHUZAMOS VALÓSÁGOK
FRIMMEL GYULA ONLINE KIÁLLÍTÁSA

A rajzolás tevékenységébõl indult el egész pályafutása. Dús
László szakkörében kezdett, sõt onnan számítja végleges elköte-
lezõdését a képzõmûvészet felé. A festés kevésbé vonzotta, ám a
„szöszmötölõsebb” grafikai irányzatok igen. 



6 Városháza

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék a 2021/2022 nevelési évre

FELVÉTELT HIRDET
a 2018. augusztus 31. után született kisgyermekek számára.

A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék tagbölcsõdéibe azon szülõk gyermeke vehetõ fel és gondoz-
ható, akiknek bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerû tartózkodási helye Zalaegerszeg közigazgatási
területén van. 

A bölcsõde a férõhelyszáma legfeljebb 20%-áig az ellátási területén kívül lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek ellátását is biztosíthatja, feltéve, hogy az ellátási te-
rületén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ valamennyi bölcsõdei ellátást
igénylõ és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.

Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától vehetõ fel
• harmadik életévének, sajátos nevelési igényû gyermek az ötödik életévének betöltéséig,
• annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényû gyer-

mek az ötödik életévét betölti, vagy
• annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között

tölti be a harmadik életévét, ha a szülõ, törvényes képviselõ vállalja, hogy a gyermek ellátását a ne-
velési év végéig a bölcsõde biztosítja.

A felvételi kérelmet a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjéhez kell benyújtani szemé-
lyesen (Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.) 2021. május 3. és május 7. között 8–17 óráig, a Cseperedõ-
bölcsõde udvarán.
Kérjük, hogy a beiratkozáskor csak egy szülõ/törvényes képviselõ érkezzen, az udvaron maszk
használata kötelezõ!

A felvételi kérelemhez csatolni kell:
• tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
• az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerõpiaci képzésen való részvétel idejérõl,
• a szülõ betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
• az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
• ha az ellátási kérelmet szociális indokra alapozzák, a kérelemhez csatolni kell azokat a

nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyekbõl a gondozó/család jövedelme megállapítható,
• egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,
• a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását

emelt családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra a
szülõ nem jogosult),

• a gyermek tartós betegsége esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék
folyósításáról,

• a gyermek sajátos nevelési igénye esetén a szakértõi bizottság szakvéleményét,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az errõl szóló határozatot.

A gyermekek felvételét az alábbi tagbölcsõdékbe kérheti a szülõ (törvényes képviselõ)

Cseperedõ-bölcsõde Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25. 30/870-6225
Napsugár-bölcsõde Zalaegerszeg, Napsugár u. 32. 30/870-6227 
Tipegõ-bölcsõde Zalaegerszeg, Kis utca 10. 30/870-6221 
Ûrhajós-bölcsõde Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2. 30/870-6229

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁST TELEFONON VAGY E-MAILBEN IS KÉRHETNEK:
Prenner Zsuzsanna – Zalaegerszegi Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõ

Tel.: 30/377-3925 • egyesitettbolcsi@zalaszam.hu 

A felvétel eredményérõl az intézmény 2021. május 31-ig értesíti a szülõket.
További információk: www.zalaegerszeg.bolcsi.hu

BÖLCSÕDEI BEÍRATÁS – 2021

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE A MÛSZAKI OSZTÁLYRA

BERUHÁZÁSI  SZAKREFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– mûszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség.

ELÕNYT JELENT:
– építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
– a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
– beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
– önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolítás-

ban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása;
– a Magasépítési Csoport feladatkörébe utalt beruházási, város-

fejlesztési, meglévõ intézményi épületfelújítási és -fenntartási
feladatok ellátása;

– a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés-elõkészí-
tések, valamint testületi és vezetõi döntések végrehajtása.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– a 45/2021. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében megha-

tározott formátumú önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címze-
tes fõjegyzõ dönt.

Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján történik.

A pályázatot elektronikus úton  a szemelyugy@ph.zala-
egerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl And-
rea személyügyi szakreferenstõl a 92/502-121-es telefonszámon
kérhetõ.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhaszno-
sítás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) elõírásai
alapján nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 5 év meghatározott idõre bérbe kívánja adni a
Széchenyi tér 3–5. sz. alatti (Zalaegerszeg 3168/A/2 hrsz.) épület II. emeletén található, nem
lakás célú (NLC) helyiségeket az alábbiak szerint:

A pályázati ajánlatokat „Széchenyi tér 3–5.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
Érvénytelen a pályázat, ha

• a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidõ eltelte után nyújtották be,
• a pályázati biztosítékot a pályázó határidõben nem fizette meg, vagy annak megfizetését nem

igazolta,
• a pályázat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi és formai feltételeinek,
• a pályázati felhívásban megadott induló bérleti díjnál alacsonyabb összegû ajánlati árat tartalmaz,
• az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.

Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra, amely a kiinduló

árnál kevesebb nem lehet.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani, a te-

vékenységi kör részletes bemutatását.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak nyi-

latkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül. (A gazdálkodó szervezetek, illetve civil szervezetek ré-
szérõl csatolandó átláthatósági nyilatkozatok mintái a pályázati felhívás 2/a-b. mellékletében találhatók.)

Pályázati ajánlat beadásának határideje: 2021. május 13. (csütörtök) 10.00 óra
A pályázat benyújtásának módja: Kizárólag postai úton:

ZMJV Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Osztály. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékon kérjük feltüntetni: 

„Önkormányzati ingatlan bérbeadása, Kvártélyház, Széchenyi tér 3–5.”

A koronavírus miatti járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az ajánlatok személyes benyújtására
nincs lehetõség. Az ajánlat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a
megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

Pályázati ajánlat bontásának idõpontja: 2021. május 13. (csütörtök) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

A pályázati ajánlatok felbontására az aktuális járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az ajánlattevõk és
képviselõik jelenléte nélkül kerül sor.

Pályázati tárgyalás idõpontja: 2021. május 13. (csütörtök.) 10.15 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Cím:
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület
Induló bruttó
bérleti díj/hó

Pályázati
biztosíték

Megjegyzés

Széchenyi tér 3–5.
épület

II. emelet 

9 iroda
1 tárgyaló
1 konyha (azon belül raktár)
2 raktár

összesen 
160,36 m2 447.232 Ft 447.232 Ft

riasztórendszerrel
ellátva 

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK! 

A 2021. évi tavaszi zöldhulladék (fás és lágyszárú) gyûjtési akció az
alábbi módon kerül megtartásra. A szolgáltatás a városnak csak azon
területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulla-
dékgyûjtés is megoldott.

A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot csak igénybejelentést követõen áll

módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a vá-
rosrészenként meghirdetett gyûjtési napra kell bejelenteni
szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést le-
adó ingatlanokat keresi fel, és csak a városrészenként meghir-
detett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítésmentesen
elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes
hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek
kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel ren-
delkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, keríté-
sen kívül, az úttest közelében, szállítójármûvel megközelíthetõ
helyre. A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt ágak,
gallyak elszállítása a következõ munkanapokra áttolódhat.

– A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat, ágakat, bokrokat)
maximum 2 m3 mennyiségben és maximum 2 m hosszúságú,
kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.

– Falevelet és füvet, lágyszárú növényeket bezsákolva (nem big-
bag zsákban) áll módunkban elhozni.

Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a
rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel el-
látott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.

A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõsze-
mélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.
mentes) zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszí-
ni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!

A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsák a helyszínen
lesz hagyva, a hulladékszállító kollégák az ürítés könnyítése miatt a
zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk
felelõsséget.

Felhívjuk a Tisztelt Zalaegerszegi Lakosok figyelmét, hogy lehetõ-
ség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex
Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban az
aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a
zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító terü-
letén): Tel.: 30/239-4509
Nyitvatartás:

2021.01.01–2021.03.31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 7.30–14.00

2021.04.01–2021.09.30: kedd–péntek 10.00–18.00 szombat: 7.30–14.00

2021.10.01–2022.03.31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 7.30–14.00

A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont
alatti telefonszámon, honlapunkon www.zkn.hu illetve a zold-
hulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meg-
hirdetett idõpont elõtti munkanapon 12.00 óráig lehet leadni.

IDÕPONTOK:

2021. május 10. hétfõ Páterdomb
2021. május 13. csütörtök Belváros
2021. május 18. kedd Zrínyi környéke
2021. május 20. csütörtök Nekeresd

Pózva
Kaszaháza
Gólyadomb

2021. május 25. kedd Kertváros

KERÉKPÁRÚT LEZÁRÁSA
Az Alsóerdei Sport- és Élménypark fejlesztése keretében

megújul az alsóerdei kerékpárút a Kertvárost és a volt napközis
tábort összekötõ szakasza, ahol burkolatfelújítást végeznek és

kiépítik a közvilágítást. Az építési munkálatok miatt 2021. május
3-tól elõreláthatólag 1,5 hónap idõtartamra a kerékpárút érintett
szakaszát a forgalom elõl teljes szélességében lezárják. A
kivitelezési munkák határidõ elõtti befejezése esetén a lezárást
elõbb feloldják. 

Kérjük a Tisztelt lakosság türelmét, megértését!



Varga Martin Csongor a ROBI-
pontok alapján összeállított abszo-
lút ranglista 3. legjobb férfi ifjúsági
versenyzõnek járó díjat vehette át.
Csongor súlycsoportjában mind-
össze 1 kg-mal maradt el az elsõ
helyezettõl. A zalai fiatalnak azért is
volt fontos a verseny, mert a két hó-
nappal ezelõtti Pannonsport Kupán
még csak 200 kg-ot tudott teljesíte-
ni. Elért eredménye kiemelkedõ lé-
pés számára a korosztályos válo-
gatottság felé. A versenyen jelen
volt a szövetségi kapitány és az
utánpótlás-válogatott edzõje is.

Rácz Gergõ bravúros verseny-
zést mutatott be: hat jó fogással,

két új egyéni csúccsal, szintén
ezüstérmet szerzett a versenyen.
Az egerszegi sportolók eredmé-
nyei.

Ifjúsági. 73 kg: 2. Varga Martin
Csongor (Ganz SZKI), 210 kg
(92+118) kg. Junior. 67 kg: 2. Rácz
Gergõ (Jurisics-gimnázium, Kõ-
szeg), 185 kg (82+103) kg.

* * *
A ZTE Súlyemelõ Klub május

8–9-én, Zalaegerszegen rendezi
meg Magyarország 2021. évi ab-
szolút csapatbajnokság selejtezõ-
jét, és párhuzamosan az 51. Gö-
csej Kupa egyéni kiemelt és terü-
leti minõsítõ versenyét.

– Természetesen – akárcsak
ellenlábasunk – szeretnénk meg-
nyerni a bajnokságot, és a azután
következõ osztályozón indulni –
hangoztatta Balázs Zsolt edzõ. –
Az esetleges feljutás esetén nagy
kérdés lenne, hogy mit tudnának
vállalni a játékosok. Labdarúgóink
munka és család mellett sportol-
nak, a megyei bajnokság kisebb
terhet ró rájuk. Nyilván feljutásunk
esetén errõl is nyilatkozniuk
kell(ene). Az NB III-as szereplés
több edzéssel, több utazással,
több teherrel jár. Más téren a felté-
telek adottak az NB III-as szerep-
léshez. Nagyon komoly utánpót-
lással rendelkezünk. A személyi
és tárgyi feltételek adottak lenné-
nek a harmadosztályú szereplés-
hez.  

– A sorsolásukat nézve kön-
ynyebb, mint a másik andrás-
hidai csapaté. Jelenthet
elõnyt?

– A sorsolásunk jobb, de az
ASC pontelõnyben van. Igyek-
szünk minden mérkõzést meg-
nyerni, és ha ellenlábasunk botlik,
élni a sors adta lehetõséggel. A
jobb sorsolás csak egy esély, élni
kell vele, külsõ segítség is kell a
bajnoki címünkhöz. 

– Az NB III-as szerepléshez is
már megköveteli a licencet a
Magyar Labdarúgó-szövetség.
Az ATE megfelel az elvárások-
nak?

– Egyértelmûen. Az utánpót-
lás terén nincs gond. A megfelelõ
számú utánpótláscsapatot el tud-
juk indítani NB III-as szereplés
esetén. Az anyagi háttér biztosí-
tott.  Szakképzett edzõkkel ren-
delkezünk. A felnõttcsapatnál is
nyilván tisztázódnak a dolgok.
Amennyiben sikeresen szerepe-
lünk az osztályozón, indulunk a
harmadosztályban. 

– A versenykiírást nézve még
nem tudni, hogy az osztályozón

egyenes ágon is fel lehet-e jutni
a harmadosztályba? 

– Sok kiesõ lesz az NB III-ból,
de van olyan információnk – igaz,
nem hivatalos –, hogy a megyei
bajnokság második helyén végzett
csapatokat is osztályozóra hívja
az MLSZ, ha nem vállalja több me-
gyei bajnok az esetleges szerep-
lést. Megszüntetnék az egyenes
ági feljutást. Az is elképzelhetõ,
hogy másodikként is akár feljutha-
tunk a harmadosztályba. Termé-
szetesen ez még a jövõ zenéje.

– Feljutás esetén erõsíteni
kell a játékoskeretet?

– Mindenképpen. Erre is meg-
van az elképzelésünk. Figyeltük a
feljutó csapatok játékoskeretét,
amelyik nem erõsített, azok bizony
a tabella hátsó régiójában tanyáz-
nak. Olyan információnk is van,
hogy amelyik csapat túljut az osz-
tályozón, késõbb már nem léphet
vissza az NB III-as szerepléstõl,
mert büntetés jár érte. Az elmúlt
években már akadt erre példa, és
utólag kértek fel csapatokat az NB
III-ra. Nyilván az MLSZ az ilyen
kellemetlenségeket szeretné elke-
rülni. Egy biztos, ha az ATE oda-
kerül a harmadosztály kapujába,
azon át is akar lépni.

– Általános iskolában kötöttünk
barátságot a kosárlabdával, test-
véremmel akkor kedveltük meg a
sportágat – idézte fel a kezdetet
Horváth Fanni. – Testnevelõ taná-
runk Ambrus László az Ady-iskolá-
ban irányított bennünket a sportág
felé. 

– Miként látod, az, hogy egy
kicsit a vártnál elõbb mutatkoz-
tál be a felnõttcsapatban, segí-
tette a fejlõdésedet? 

– Már tavaly ott voltunk a fel-

nõttcsapat játékoskeretében test-
véremmel, akkor kevés lehetõsé-
get kaptunk. Idén, igaz kicsit kény-
szerbõl, emelkedett a játékper-
ceink száma, a több szereplés vi-
szont felgyorsíthatja fejlõdésünket.
Jól jött, hogy végig az elsõ csapat-
nál voltunk, akadt több rutinos játé-
kos, akiktõl sokat tanulhattunk. 

– Kiesett a ZTE NKK az élvo-
nalból, fiatal játékosként, ho-
gyan érintett?

– A bajnokság megkezdése

elõtt azért láthattuk, hogy nagy
bravúr lenne a bentmaradásunk.
Lelkesen, nagyot küzdve játszot-
tunk, de kevés volt a megkapasz-
kodáshoz. Kudarcként nem fogom
fel, mivel várható volt. Testvérem-
mel együtt örülünk, hogy sokat
játszhattunk az élvonalban. Bizto-

san hasznunkra válik.
– Milyen szerepet

szánsz életedben a kosár-
labdának?

– Elsõ a tanulás, utána jö-
het a kosárlabda. Nyilván jó
lenne bekerülni egy jó egye-
temre, ahol van kosárlabda,
netán A csoportos, és ott ját-
szani. Ha nem valósul meg,
akkor a B  csoportban is szí-
vesen játszanék. Egy év
múlva érettségizem, addig
még szeretnék a ZTE-ben
szerepelni. Ha mégis ki-
esünk, akkor játékommal
hozzá szeretnék járulni,
hogy a ZTE egy év múlva is-
mét a legjobbak között sze-
repeljen. 

7Sport

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC – Kisvárda Master Good 0-0

NB I-es labdarúgó-mérkõzés. 975 nézõ. Zalaegerszeg.

Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK

81-74 (22-21, 17-16, 21-18, 21-19)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Kaposvár.

ZTE FC II–Sopron 2-1 (1-0)

NB III-as labdarúgó mérkõzés. 100 nézõ. Zalaegerszeg.

ZTK FMVas–Gyõr SZOL 8:0 (3700-3264)

Szuperligás, férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

Balatoni Vasas–ZTE ZÁÉV 0:8

Szuperligás, nõi tekemérkõzés. Játék nélkül, mivel nem állt ki a hazai csapat.

ZTE FC–Csepel Utánpótlás SE 0-0

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Egerszegi KK–Balatonboglár 25-25 (12-15)

NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

ÖRÜL A TÖBB LEHETÕSÉGNEK
ELSÕ A TANULÁS, UTÁNA JÖHET A KOSÁRLABDA

Bár a ZTE NKK nõi kosárlabdacsapata a versenykiírás szerint
kiesett a magyar bajnokság élvonalából, az idény arra jó volt,
hogy a fiatalok megmutathassák magukat a felnõttek között. A
fiatal utánpótláskorú játékosok közül többen is szerepeltek a fel-
nõttek között közéjük tartozott Horváth Fanni is.

A MAGNETIC ATE IS VÁLLALNÁ
ADOTTAK A FELTÉTELEK AZ NB III-HOZ
Nagy csatát vív egymással a bajnoki címért a Zala megyei

labdarúgó-bajnokság elsõ osztályában a két andráshidai csapat.
Az elmúlt lapszámunkban a Tarr ASC elképzeléseirõl írtunk,
most a Magnetic ATE terveit ismertetjük. Balázs Zsolt edzõ vall
csapatáról. 

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71. 92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

KÉT SÚLYEMELÕ-EZÜSTÉREM AZ OB-RÕL
A ZTE Súlyemelõ Klub sportolói Budapesten, a Testvériség SE

súlyemelõcsarnokában megrendezésre került Iskolások Orszá-
gos Bajnokságán indultak, és két ezüstérmet szereztek. A verse-
nyen több mint százan vettek részt. 

egyéni vállalkozó

Elsõ lépésként a ZTE KK ve-
zetése szerzõdtette a vezetõ-
edzõi posztra Teo Cizmicet. A
horvát szakember két évre írt
alá a zalai csapathoz.  A
játékoskeret kialakítása
elõtt mindenképpen dön-
teni kellett a vezetõedzõ
személyérõl. A játékos-
keret kialakításában
minden bizonnyal
nagy szerepe lesz a
horvát szakvezetõ-
nek. 

Nem „zsák-
bamacská t ”
vásárolt a
zalai csapat.
Teo Cizmic
neve ismert
Magyarországon.
Dolgozott már ha-
zánkban, 2015–
2018 között a Kör-
mend, az Atomerõ-
mû Paks kispadján
ült. A horvát szak-
ember edzõi pálya-
futását 2006-ban
Splitben kezdte.
Utána dolgozott a
román Steaua Bu-
curestinél, a horvát
Cibona Zagrebnél,
a lengyel Koszalin-
nál. A nemrég befe-
jezõdött szezonban

a 7days Euro Cup-ban és az
ABA Ligában szereplõ szlovén
Cedevita Olimpija Ljubljana

együttesénél a másod-
edzõi feladatokat látta el,
innen igazolt a ZTE-hez.
A zalai klubnál elmond-
ták, Teo Cizmic sze-

mélye garanciát jelent-
het a minõségi mun-

kára, és biztosított
lehet vele az elõ-
relépés.
A horvát szakem-
ber videoüze-
netében kiemel-
te, hogy szívesen
tér vissza Magyar-

országra. Az elsõ
évben szeretné a
legjobb nyolc közé
vezetni a Zala-
kerámia ZTE KK-t.
A célok eléréséhez
minõségi légióso-
kat és meghatáro-
zó magyar játéko-
sokat kell igazolni,
de nem feledkezne
meg a fiatalokról
sem. Az augusztu-
si kezdésig szeret-
né kialakítani a
j á tékoske re te t ,
utána nagy lendü-
lettel munkához
látni.

TEO CIZMIC AZ ÚJ VEZETÕEDZÕ
KÉT ÉVRE SZERZÕDÖTT A ZTE KK-HOZ

A Jászberény elleni sikerével bent maradt az NB I A cso-
portjában a Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapata. A
hátralévõ mérkõzéseknek már nincsen valódi tétje. Az ameri-
kai légiósok (Duren, Donaldson, Gleen, Wiggs) már távoztak
a csapattól. Meg lehet kezdeni az építkezést a következõ sze-
zonra.

Horváth Csaba, a Zalaco ZÚK
vezetõedzõje, ezúttal felkészülés
részeként nem csak a saját ver-
senyszámaikban nevezte be az
úszókat, hanem attól eltérõ úszás-
nemekben és versenytávokon is
bizonyítaniuk kellett.  

A vezetõedzõ szerint azonban
eredményes volt a verseny, hi-
szen a gyerekek több verseny-
számban is elindulhattak, ezáltal
a versenyrutinjuk és a verseny-ál-
lóképességük is fejlõdött. Mind-
emellett szép számmal úsztak

egyéni csúcsokat azokban a ver-
senyszámokban is, melyeken rit-
kán indulnak.  

Az eredményességre sem le-
het panasz, hiszen dobogóra is
többen felállhattak, és a pontszer-
zõ helyeken is sokan végeztek.

A továbbiakban május 9-tõl a
„nagy csapat” már az ifjúsági or-
szágos bajnokságra való felkészü-
lés jegyében edzõtáborozni indul.
Az utánpótlás egyelõre még itthon
edz, és folytatja a felkészülést a
nyári bajnokságokra. 

JÓL SZEREPELTEK AZ EGERSZEGI ÚSZÓK
TÖBB VERSENYSZÁMBAN INDULTAK
Kaposváron, a Csík Ferenc uszodában rendezték meg az I.

MCM–Diamant elnevezésû felkészülési versenyt. 

Zalaco-ZÚK versenyzõinek dobogós eredményei: 

Versenyzõ 1. hely 2. hely 3. hely

Gergye Ákos 100 m hát 100 m pillangó

Gergye Milán 200 m gyors

Németh Anna Luca 200 m hát

Varga Luca 200 m mell

Nett Vivien 100 m hát

Scheffer Eszter 200 m hát 100 m hát

Jakab Balázs 100 m pillangó 200 m gyors

Nagy Selmeczy Bulcsú 200 m gyors

Paksa Borbála 200 m gyors

Nagy Napsugár
200 m vegyes
200 m gyors
100 m mell

Koltai Vanda 200 m gyors

Kézsmárki Hanna

Hamusics Cecília 100 m pillangó

Németh Hanna Róza 100 m pillangó

Lewicki Hana Giselle 50 m pillangó
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