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KINYITOTT A GÖCSEJI MÚZEUM
 A város napja alkalmából került sor a Göcseji Múzeum projektzáró eseményére, melynek
keretében – a több éves felújítási munkákat követõen – ismét
megnyitotta kapuit az intézmény. Ezentúl négy állandó kiállítás, valamint egy idõszaki
kiállítóterem várja a látogatókat.
– pet –
A Göcseji Múzeum épületét és
kiállítóhelyeit 2 milliárd forintból
újították meg, melynek nagyobbik
része európai uniós, kisebbik része pedig állami támogatás volt.
Az 1892-ben, eredetileg takarékpénztár és bérlakások céljára
épülõ ház állaga már nagyon leromlott az utóbbi évtizedben, így
idõszerûvé vált mind a külsõ,
mind pedig a belsõ rekonstrukció.
Utóbbival együtt új állandó kiállítá-

Vigh László, Balaicz Zoltán, dr. Szalai Zoltán, Pintér János, dr. Szalontai Tibor és Gulyás Gergely

 „Megtanultuk, hogy ha vigyázunk az értékeinkre, és azokból
táplálkozva tekintünk elõre, akkor a jövõnk is értékkel lesz teljes. Mert a mennyiség és a siker csupán mulandó. Az összetartozás érzése és a közösen
megélt élmények viszont örökké megmaradnak” – fogalmazott többek között városnapi
ünnepi beszédében Balaicz Zoltán polgármester.

 Az elmúlt héten megtartott
városi testületi ülésen ismét
számos elõterjesztést tárgyaltak meg a képviselõk, korrekt
szakmai hozzászólásokkal. A
legfontosabb döntésekrõl
ZEGINFÓ keretében számolt be
Balaicz Zoltán polgármester.

– V. Zs. –
Az eseményen részt vett dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezetõ miniszter, Héjj Dávid miniszterelnöki biztos, Rigó Csaba, a
Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és dr. Pál
Attila, a megyei közgyûlés elnöke.
A polgármester emlékeztetett:
1885. május 13-án vált rendezett
tanácsú várossá Zalaegerszeg. Az
elsõ írásos említése – melyre ma
emlékezünk – pedig 1247-bõl való.
Az elmúlt 775 év rendkívül hosszú
idõ. A történelem változó, hol béké-

ZEGINFÓ

Vitrinbe kerül a középkori pecsétnyomó.

sebb, hol vadul tomboló idõszakaiban számos változás történt, de a
város mindent átvészelt, töretlenül
fejlõdött, ma pedig egy békés, virágzó és szerethetõ település, ahol
jó élni. Fontos a közösséghez tartozás, az önzetlenség, az áldozathozatal másokért. A zalaegerszegiek tudják és hiszik, hogy csak
úgy lehet fejlõdni, ha minden napot
komolyan veszünk, minden napot

kihasználunk és azzal a céllal megyünk munkába, hogy tudjuk, magunkért és a közösségért tenni
kell, küzdeni kell. Mint fogalmazott,
Zalaegerszeg nyugalmat, biztonságot jelent. Az itt élõk pedig megértést és szeretetet nyújtanak.
Gulyás Gergely köszöntõjében
hangsúlyozta: Zalaegerszeg munkája példamutató, erõforrásait jól
használta az elmúlt évtizedekben.
Szólt Czobor Mátyás munkásságáról, megjegyezve, hogy az egykori polgármester rendkívül nehéz
idõszakban vette át a város vezetését, és a fejlesztéseknek köszönhetõen komoly eredményeket
ért el. Városépítõ munkáját segítette Mindszenty József, aki 1919
és 1944 között volt apátplébános a
városban.
(Folytatás a 3. oldalon.)

VÁLASZD A

A testület elfogadta a 2021 évi
önkormányzati költségvetés zárszámadását. A múlt évben az
egyéni vállalkozóknak, a kis- és
középvállalkozásoknak a koronavírus világjárvány miatt kialakult
gazdasági nehézségek miatt felére csökkent a helyi iparûzésiadókötelezettsége, így az önkormányzat elõzetesen csak 3,4 milliárd forint adóbevétellel számolt, de a
helyi gazdaság folyamatos fejlõdésének köszönhetõen ezt a tervet
sikerült 125 százalékon teljesíteni.
Végül 4,271 milliárd forint iparûzésiadó-bevétel realizálódott. Jelentõs a különbözõ beruházások számára értékesített ingatlanokból
származó bevétel is – fogalmazott
a polgármester és hozzátette: minden közhatalmi bevétel magasabb
volt, mint amit elõzetesen vártak.
Módosították a képviselõk a településrendezési tervet, amely számos helyszínt érint. Ide tartozik többek között a Páterdomb telekszabályozása, a Besenyõ-Öreghegyen
tömbszabályozás, a ságodi önkormányzati ingatlan szabályozása.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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sokat rendeztek be a megszépült
terekbe.
A nyitóünnepségen jelen volt
többek között L. Simon László, a
Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója, Vigh László országgyûlési
képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester, valamint az intézmény korábbi vezetõi. A polgármester köszöntõjében kiemelte: Zalaegerszeg számára fontos a városrehabilitáció, és az épített örökségünk megóvása, hiszen kevés régi vagy mûemléki épületünk van.
A kormánnyal együttmûködve viszont több impozáns ház is megújult az elmúlt években, ebbe a

sorba illeszkedik a múzeumépület
felújítása is. Vigh László hozzátette: sokan és sokat dolgoztak
azért, hogy megvalósulhasson a
múzeumi rekonstrukció. Mind a
tervezõk, mind a kivitelezõk, mind
a kiállítás rendezõi nagy munkát
tettek le az asztalra. Nem magunknak, hanem az örökkévalóságnak építettük a múzeumot –
fogalmazott.
L. Simon László beszédében
hangsúlyozta: értékeink megõrzése és a múzeumi szolgálat egyfajta kötelesség, annál is inkább,
mert a globalizáció korát éljük.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

EURÓPA-NAP FONTOS AZ ELFOGADÁS ÉS A JÁTÉK ÖRÖME
ORSZÁGSZERTE ÜNNEPELTEK

ESÉLY GÁLÁN A FOGYATÉKKAL ÉLÕK

 Negyedik alkalommal szervezte meg a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élõk Egyesülete (MOFE) az Esély Gálát. A Kiskondás étteremben tartott eseményre a megyei intézmények fogyatékkal élõ
lakói zenés, verses produkciókban mutatták meg tehetségüket.
– AL –

 Minden évben május 9-én az országszerte megrendezett Európa-nap az európai béke és egység ünnepe. Zalaegerszegen az
Európa téren Major Gábor, az MSZP városi szervezetének alelnöke nyilvános sajtótájékoztató keretében szólt az Európai Unió
megalakulásáról, tevékenységérõl, céljairól.
Mint fogalmazott, a 27 tagországot tömörítõ szervezethez Magyarország 2004. május elsején
csatlakozott. Az unió olyan politikai és gazdasági közösség,
amelyben a különbözõ országok
tisztelik egymást és közösen küzdenek a jövõért. A legfontosabb
cél a béke és biztonság elõmozdítása, a szociális és társadalmi
igazságosság, a nõk és férfiak közötti egyenlõség. Az unió küzd a
társadalmi kirekesztés ellen, és
tiszteletben tartja a kulturális és
nyelvi sokféleséget.
Major Gábor hangsúlyozta: az

unió elismeri a nemzetek szuverenitását, ugyanakkor Európa közös
erõként lép fel és védi országait. A
döntéseket egyes területeken a tagállamok közötti tárgyalások alapján
hozzák meg. Magyarország sokat
köszönhet az Európai Uniónak,
ezért is fontos, hogy a jövõben is
tagja maradjon a szervezetnek.
Elhangzott: az elmúlt 77 évben
nem fordult elõ olyan háborús
helyzet, mint napjainkban. Az unió
egységes erõként lép fel az agresszió ellen, melyhez hazánknak
is – mint tagállamnak – kötelessége csatlakozni.

Tóth Ágnes, a MOFE elnöke
köszöntõjében elmondta, az esélyegyelõség világnapja tiszteletére
hagyományteremtõ szándékkal
hozták létre a fogyatékossággal
élõk kulturális, zenei rendezvényét,
hogy a nyilvánossággal is segítsék
egy elfogadó társadalom kialakulását. Minden évben új arcokat, tehetségeket kívánnak bemutatni a
közönségnek, hisz attól, hogy valaki fogyatékossággal született vagy
késõbb vált azzá, nem kell, hogy a
társadalom vesztes oldalára kerüljön. Kerekesszékben ülve, hallás
nélkül, átültetett vesével is lehet kiváló eredményeket elérni, amire
Zala megyében is van példa.
Balaicz Zoltánné, az Esély Gála fõvédnöke arról beszélt, hogy
Magyarországon közel egymillióra

becsülik a tartósan egészségkárosodott és fogyatékkal élõ emberek
számát. Mint fogalmazott, másként élni nem könnyû, nap mint
nap bebizonyítani, elfogadtatni
azt, hogy ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint a töb-

biek. Bármennyire is nyitott a többség, nem mindenki gondolja így.
Az Esély Gálával a fogyatékosságról alkotott szemléletmódot kívánják pozitív irányba elmozdítani.
Azt szeretnék elérni, hogy az épek
és a fogyatékkal élõk közelebb kerüljenek egymáshoz.
Dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg
alpolgármestere azt hangsúlyozta,
hogy segítõ kezet nyújtani az elesettek felé, nemcsak kötelesség,

A pózvai Napraforgó Otthon lakói zenés jelelõ produkciót adtak elõ.

NÕK EGYMÁSÉRT, ÖNKÉNTES ALAPON
MI. NÕK. KÖZÖSSÉGI NAP A SKANZENBEN
elnöke hozzátette: a projektben a
közösségi tervezést tartják szem
elõtt, így a program tematikáját egy
szervezõ csapat állította össze,
amit aztán kiküldtek az érintetteknek. Az önkéntesek ennek alapján
állíthatták fel standjaikat az adott
témának megfelelõen. Az eseményre fõleg azokat várták, akik az
elõzõ programjaikon is részt vettek,
de mindig vannak új érdeklõdõk. A
szervezõk olyan helyszínt kerestek,
ami amellett, hogy szabadtéri, szép
és nyugodt környezetben van, így
esett a választás a falumúzeumra.
A délután folyamán skanzensétán
is részt vehettek az érdeklõdõk.

FELLÉPNI A KIREKESZTÉS ELLEN
A II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

de megtiszteltetés is egy toleráns
társadalom tagjának. Vigh László
országgyûlési képviselõ azt emelte ki, hogy a fogyatékkal élõknek is
fontos a munka, amelyben kiteljesedhetnek. Ezért örvendetes,
hogy 2010-ben a mozgáskorlátozottak mindössze 18 százaléka
dolgozott, jelenleg 44 százalékuk.
Mint mondta, a kormány a továbbiakban is megtesz mindent, hogy
esélyeik más területeken is hasonlóak legyenek az épekhez.
Zimborás Béla, az SZGYF Zala
Megyei Kirendeltségének igazgatója megköszönte a lehetõséget az
egyesületnek, hogy intézményeik
lakóinak ismét egy maradandó élményt nyújtó rendezvényt szerveztek. Jakab Károlyné, a program
szakmai védnöke, az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány vezetõje azt emelte ki, hogy a fogyatékkal élõk számára ugyanúgy fontos
a játék öröme, mint az egészségesek számára. Fontos továbbá,
hogy a többségi társadalom elfogadja és befogadja õket, valamint
azokat is, akik értük dolgoznak.
A fellépõk nemcsak a tapsviharnak örülhettek, hanem a személyre szóló ajándékcsomagoknak is, amelyeket Zalaegerszeg
önkormányzata ajánlott fel számukra.

Az
eseményt
megnyitva
Szeder-Kummer Mária úgy fogalmazott: a város nem létezhet a falvak nélkül, mint ahogy a falvak
sem a városok nélkül. Ezért tartják
fontosnak, hogy minél szélesebb
körû hálózatot tudjanak kialakítani
az egyes települések között. Szerencsére nagyon sok felkészült,
szakmai gyakorlattal rendelkezõ,
kreatív nõ él a megyében, akik
egymást is, és másokat is tudnak
ösztönözni.
A cél az, hogy a Mi. Nõk. kezdeményezés a projekt lezárulta
után is megmaradjon, ezért az önkéntes napon adományokat gyûjtöttek, és továbbra is várnak még
szponzorokat. A projekt záróeseményére május 31-én kerül sor a
Hevesi Sándor Színházban, melynek keretében fotókiállítás nyílik
az általuk meghirdetett pályázat
alkotásaiból, de Rácz Zsuzsa író is
ellátogat a rendezvényre.

 Egymásért Együtt címmel szervezett közösségi és önkéntes napot
a skanzenbe május 7-én a Zalai Falvakért Egyesület. Az esemény a
„Mi. Nõk. Egymásért Együtt” projekt keretében valósult meg, melynek támogatója a Flex Foundation. A Mi. Nõk. program januárban indult, és ez már a negyedik rendezvénye volt a civileknek.
A projekt fõ célja az, hogy a nõk
erõforrásaira támaszkodva, megyeszerte szervezzenek különféle
kulturális vagy szakmai napokat/esteket – mondta érdeklõdésünkre Szeder-Kummer Mária
 A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) Zala
szervezõ, a Zalai Falvakért Egyemegyei tagozata május 8-án megemlékezett a gyõzelem napjáról,
sület elnöke. Egy olyan – fõleg önvagyis a II. világháború befejezésérõl. Arról a napról, amikor a náci kéntességen alapuló – hálózatot
Németország hadserege letette a fegyvert a szövetségesek elõtt.
szeretnének létrehozni, melyben
kreatív, egymást inspiráló nõk teAz Áldozatok emlékmûvénél amelyik sem jobbra, sem balra
tartott ünnepségen Hóbor József, nem tekint, hanem minden diktatúa MEASZ Zala megyei elnöke töb- ra ellenfele! – tette hozzá.
bek között elmondta: a gyõzelem
A rendezvény koszorúzással
napja a pusztító náci rendszer vé- zárult: az Áldozatok szobránál a
gét jelenti. De mindazokat az anti- Béke-Shalom Magyar–Izraeli Bafasiszta tetteket is, melyekkel elõ- ráti Társaság, a Zalaegerszegi Zsideink felvették a harcot az elnyo- dó Hitközség, a DK, az MSZP és a
mó német és a hazai nyilas rend- MEASZ képviselõi helyezték el az
E-mail: vargatibor002@gmail.com
szerrel szemben; akár katonai, emlékezés koszorúit, virágait.
akár polgári (civil) oldalról.
A hitleri gondolatok szellemében a II. világháború alatt a hazai
polgárság színe-javát elpusztították: a zsidó származásúakat koncentrációs táborba vitték, sokan
pedig a borzalmak elõl más országokba menekültek. A magyar társadalom szövetében ma is egy
óriási ûr tátong emiatt.
Az antifasiszta kifejezés napegyéni vállalkozó
jainkban az emberek kirekesztése
elleni fellépést is jelenti, legyen
szó bármilyen – szélsõjobb-, vagy
szélsõbaloldali – elnyomásról. Azt
a polgári gondolkodásmódot jelöli,

vékenykednek az élet más-más
területén.
Az Egymásért Együtt közösségi
napra számos önkéntes jelentkezett, akik a témasátraknál várták az
érdeklõdõket. A délután folyamán
szó esett idegenforgalomról, túrázásról, egészséges étrendrõl, pszichológiáról, divatról és stílusról, de
karriertanácsadás, bútorfestés is
várta a vendégeket. Az egyesület

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413
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Aktuális

ELISMERÉSEK

 A város napja alkalmából a közigazgatásban végzett kiemelkedõ szakmai munkákat is elismerték.
A polgármesteri hivatalban dolgozók közül Tóth Péter, az adóosztály szakreferense címzetes fõtanácsosi címet kapott. Tolvaj
Ramóna, a polgármesteri kabinet szervezési szakreferense részére címzetes vezetõ fõtanácsosi címet adományoztak. Mónok Andrea, a mûszaki osztály közútkezelõ szakreferense címzetes vezetõ fõtanácsosi elismerést kapott.
Lévai Éva, a szociális és igazgatási osztály nyilvántartási szakreferense részére szakmai tanácsadó címet, míg Cseke Tibor, a
mûszaki osztály osztályvezetõ-helyettese részére szakmai fõtanácsadói címet adományoztak.
Az elismeréseket dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ, Balaicz
Zoltán és Gulyás Gergely adta át.

A KÖZÖSEN MEGÉLT PILLANATOK

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS ZALAEGERSZEG SZÜLETÉSNAPJÁN
(Folytatás az 1. oldalról.)
A miniszter kiemelte még az
összefogás fontosságát: Ha a települések gazdagodnak, az ország
is gazdagszik. Zalaegerszeg büszke lehet az elért eredményeire –
fogalmazott.
A város díszpolgárai az elmúlt
években több olyan kezdeményezéssel éltek, melyek erõsítették a
lokálpatrióta öntudatot és tárgyi
emlékként hozzájárultak ahhoz,
hogy Zalaegerszeg múltjából minél többet meg lehessen ismerni.
Ilyen volt a polgármesteri lánc, a
Zalaegerszegi Hitvallás, így került
elõ az 1247-es oklevél, az 1421-es
oklevél, amely már városként hivatkozik Zalaegerszegre, valamint
az 1847-es, az akkori piacteret ábrázoló dagerrotípia. A sor kiegészült a zalai megyeszékhely rekonstruált középkori pecsétnyomójával és pecsétlenyomatával,
melyet a város napján a díszpolgárok nevében dr. Hóbor Erzsébet
és dr. Gyimesi Endre, valamint a
készítõk nevében dr. Bilkei Irén régész, fõlevéltáros és Lendvay Antal grafikus adtak át Balaicz Zol-

A GRILLÉTELEKÉ A FÕSZEREP
GASZTROFESZTIVÁL HÉT HELYSZÍNEN
 Ismét összefogtak a belvárosi vendéglátóhelyek, hogy három
estén át a zenéé és a gasztronómiáé legyen a fõszerep Zalaegerszegen. Május 19–21. között hét népszerû gasztrohelyszínen zajlik a Mustra Grill&Chill elnevezésû rendezvény. A részletekrõl a
városházán tartottak sajtótájékoztatót a szervezõk.
– pet –

vendéglátóhelyek összefogása jó
példa arra, hogy ezen túlmenõen
Bevezetésképpen Balaicz Zol- is lehet új és jópofa dolgokat kitatán polgármester elmondta: 2021- lálni, ezért is támogatják a progra-

ben már volt egy hasonló próbálkozás, ami nagyon jól sikerült. Bár
a városnak megvannak a hagyományos rendezvényei, a belvárosi

mot. Örül, hogy a vállalkozók mernek álmodni, és annak ellenére,
hogy versenyhelyzetben vannak
egymással, létrehoztak egy „win-

win szituációt”, aminek mindenki
nyertese.
A háromnapos zenés gasztroeseményen a 4Seasons, a Contrast, a Díszpinty, a Pampetrics
borkereskedés, a Pedro, a Piccolo
és a Spájz várja a vendégeket. A
szervezõk részérõl Becze Barnabás (Spájz) többek között elmondta: az õszi boros hétvége után arra gondoltak, hogy a tavaszi grillszezon nyitányaként most a grillételeké legyen a fõszerep. Ezekhez ajánlanak különféle italokat és
jó zenéket, mégpedig többféle stílusban. A vendéglátóhelyekre érdemes lesz asztalt foglalni, ám
azokra is gondolnak, akik ingázni
szeretnének az egyes helyszínek
között, hiszen street food jellegû
ételekkel is készülnek. A fesztiválételek ára egységes lesz; 2500 forintért lehet majd hozzájutni a finomságokhoz. Természetesen
minden hely a saját imázsának
megfelelõen alakította ki a menüsorát.
Az eseményhez a tavalyihoz
hasonlóan készült egy gasztrotérkép is, ami pecsételõfüzetként
funkcionál. Aki az összes vendéglátóhelyet meglátogatja, és a fesztivál végén leadja a füzetet, értékes ajándékokat nyerhet.

tánnak. Az újabb tárgy a díszteremben az okleveleket is tartalmazó vitrinbe került.
A város napján adják át a legmagasabb rangú elismeréseket.
Zalaegerszeg Város Díszpolgára kitüntetõ címet adományozott
néhai Czobor Mátyásnak, a város
egykori polgármesterének. A kitüntetõ cím plakettjét, a címmel járó diplomát és az arany pecsétgyûrût Czobor Mátyás oldalági leszármazottja, Pintér János vette

ismeréssel a város története során
a legkiemelkedõbb városvezetõk
közé emelkedett: így Gyimesi
Endre, Kustos Lajos és most már
Czobor Mátyás is a város díszpolgárai.
Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetõ címet vehetett át dr. Szalontai
Tibor, a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház urulógus fõorvosa a páciensek egészségéért végzett
Gulyás Gergely
több évtizedes példaértékû és
meghatározó tevékenységének el- ságot nem ismerõ módon ápolta,
gondozta és nevelte amíg lehetett
súlyos mozgáskorlátozottsággal
élõ gyermeküket, Szidóniát. Lányukkal együtt rendszeres színházlátogatók voltak. A kvártélyházi
elõadásokat rendszeresen látogató lányuk emlékére 2016-ban
megalapították a Szidónia-díjat,
mellyel a Kvártélyház azon színészét kívánták elismerni, akit mûvészi teljesítménye érdemesített a
díjra. (2016-ban Hertelendy Attila
színmûvész kapta, a közelmúltban
pedig Kovács Virág színész).
2017-ben létrehozták a Szalai Szidónia Alapítványt, amely rögzíti,
hogy az évenként átadásra kerülõ
díj ezentúl már három területen
lesz átadva.
Az ünnepi közgyûlés végén
A kezdeményezõ díszpolgárok
Vigh László országgyûlési képvi(középen dr. Gyimesi Endre és Hóbor Erzsébet).
selõ, miniszteri biztos mondott zárát, aki a Göcseji Múzeum javára ismeréseként. Olyan új módszere- szót, melyben köszöntötte a 775
ajánlotta fel a diplomát.
ket vezetett be a gyógyításban, éves Zalaegerszeget. Mint fogalCzobor Mátyás 1919–1936 kö- melyeket azelõtt sehol máshol mazott, nagyon fontosak a példát
zött tevékenykedett polgármester- nem próbáltak ki az országban. mutató emberek, akik olyant alkotként. 18 éves városvezetõi mun- Munkáját a mai napig magas szín- tak életük során, melyekre nemkájával örökre beírta magát a zalai vonalon és alázattal végzi.
csak egy helyi közösség, hanem
megyeszékhely történelmébe. A
Szintén Pro Urbe elismerést egy egész ország büszke lehet.
sok tekintetben elmaradott kisvá- kapott dr. Szalai Zoltán, a Zala Szólt a város gazdaságfejlesztérosból megyei központhoz méltó Megyei Szent Rafael Kórház se- sérõl, a munkahelyteremtésrõl,
települést épített, számos gazda- bész fõorvosa, a Szidónia-díj meg- megjegyezve, hogy olyan várossági, kulturális és oktatási beruhá- alapítója. Mint ismert, Szalai Zol- építés folyik, amely méltó Zalazással. A mostani posztumusz el- tán és felesége odaadással, fárad- egerszeghez.

ÉRTÉKESÍTÕ
A SIKER A MOTOR, AMELYET ÖN HAJT!
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Amit kínálunk

Elvárások

•

•
•
•

•

A ZÁRSZÁMADÁSTÓL A KÖZBIZTONSÁGIG
KÖZGYÛLÉS UTÁNI ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁNNAL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Jánkahegyen és a Nekeresdi
úton is szabályozás várható. Több
területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottak. A településkép
védelmérõl szóló rendeletet azért
módosította a közgyûlés, hogy a
magántulajdonban lévõ házak is
megújulhassanak a történelmi belvárosban. Így talán elsõként a Korona Szalon melletti ház renoválása is megvalósulhat.
Balaicz Zoltán beszámolt arról
is, hogy sikeres és eredményes
évet zártak a pandémia ellenére is
az önkormányzati tulajdonú cégek. Talán a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.-nek volt a
legnehezebb, hiszen 2021-ben a
járvány miatt a sportcsarnok alig

volt kihasználva, szinte csak a versenysport számára üzemelt. Az
AquaCityben a csökkentett belépõárak következtében kedvezõen
alakultak a számok. Sajnos, tavaly
nyáron a rossz idõjárás miatt öszszesen 68 napot volt nyitva.
A testület elfogadta a rendõrség múlt évre vonatkozó közbiztonsági és közlekedésbiztonsági
beszámolóját. Zalaegerszeg ismét
a legbiztonságosabb város az 50
ezer lakos feletti városi kategóriában.
A Modern Városok Program keretében kormányzati támogatással
számos út, járda, tér, parkoló és
közmû újul meg. A közgyûlés két
soron következõ beruházás kapcsán külsõs magánvállalkozás he-

lyett a saját önkormányzati cégét,
a Zalavíz Zrt.-t bízta meg a mûszaki ellenõri feladatok ellátásával. (A
két projekt: az Eötvös József utca
déli oldalán járdafelújítás és
parkolóépítés, valamint a Gasparich u. 5. szám alatti társasház
környezetében parkolóbõvítés.)
A polgármester arról is tájékoztatott, hogy az északi ipari parkban
és a ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya környékén számos gazdaságfejlesztési beruházás zajlik
vagy kezdõdik hamarosan. Annak
érdekében, hogy a terület alkalmas legyen nagyméretû beruházások kiszolgálására, 10,5 milliárd
forint kormányzati támogatással
jelentõs infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg.

Új piaci lehetõségek feltérképezése
Potenciális ügyfelek felkutatása Balaton feletti Nyugat-Magyarországon
Rendszeres kapcsolattartás és tanácsadás meglévõ ügyfeleinkkel
Aktív ügyfélkapcsolat-építés
Látogatási tervek összeállítása
Komplex logisztikai szolgáltatásaink értékesítése
Árajánlatok kidolgozása és nyomon követése
Tárgyalások lebonyolítása
Az értékesítéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása (havi jelentések küldése, tárgyalási
jelentések készítése)
Aktív részvétel kampányok és rendezvények lebonyolításában
Kiemelt kapcsolattartás a párban hozzárendelt belsõ értékesítõ kollégával
Szoros együttmûködés a társosztályokkal a leghatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Stabil munkahelyet egy nagy múltú nemzetközi
logisztikai cégnél
Felelõsségteljes és szakértõi munkakört kellõ
mozgástérrel
Szakmai fejlõdési lehetõséget
Közremûködést innovatív jövõnk kialakításában (pl. nemzetközi projektekben) kreatív
ötletekkel
Versenyképes fizetést és béren kívüli
juttatásokat
Modern munkakörülményeket
Fiatalos munkahelyi légkört
Vállalati autót, laptopot és mobiltelefont
Irodai bázis: Zalaegerszeg
Betanulás helye: Dunaharaszti központ
Munkaidõ: heti 40 óra (H–P)

Felsõfokú végzettség
3–5 éves értékesítési tapasztalat
Szállítmányozásban és logisztikában szerzett
tapasztalat elõnyt jelent
Aktív társalgási szintû angolnyelv-tudás,
németnyelv-tudás elõnyt jelent
B-kategóriás jogosítvány
MS Office alkalmazások felhasználói szintû
ismerete
Kiváló kommunikációs és problémamegoldó
képesség
Rugalmasság, önállóság és magabiztos fellépés
Megoldásorientált, határozott, proaktív
személyiség
Ügyfélorientált szemlélet, elkötelezettség,
utazási kedv
Összefüggésekben gondolkodó személyiség,
aki képes könnyedén meggyõzni másokat
ötleteirõl
Csapatszellem

•
•
•
•
•
•
•
•

•

A GW egyenlõ elbánást biztosít minden munkatársának, nemtõl, vallástól, szexuális beállítottságtól, etnikai hovatartozástól, nemzetiségtõl, kortól, politikai
nézettõl, szakszervezeti tevékenységtõl vagy csökkent munkaképességtõl függetlenül. A konszern kulturális sokszínûségét gazdagságnak tekinti.
*

ÖRÖMMEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
gw-world.com/greatjobs, Az Ön kapcsolattartási adatai:
Tóth-Vasvári Barbara • allas@gw-world.com. T +36 24 506 706
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Krónika

 Hitvesi esküjüket újították
meg 50 év elteltével azok a házaspárok, akik erre nyilvános
ceremónia keretében vállalkoztak. A hét régi/új párt Balaicz
Zoltán polgármester, mint anyakönyvvezetõ köszöntötte, s vezette az újraesketési szertartást.

ARANYLAKODALMASOK MEGDUPLÁZTÁK AZ ADOMÁNYT
AZ ÉLET FONTOS IGENJE ÚJRA

 Második alkalommal látogatott a Richter Egészségváros Zalaegerszegre, ami ezúttal is szép eredménnyel zárult. A Richter Gedeon Nyrt. országjáró prevenciós programsorozatának 87. állomásán a 3,5 millió forint alapadományt 7 millió 485 ezer 200 forintra sikerült növelni, amelynek segítségével egy többfunkciós
ultrahangkészülék beszerzését tervezi a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház a neurológiai osztály számára.

– b. k. –
2015 óta (az elmúlt két év kihagyásával) van mód az 50 éves házasok számára az egykori fogadalomtétel megismétlésére. Bár a lakodalmas menet hiányzik, az
anyakönyvvezetõ nem szokványos, tanúkként a sajtó szolgál, de
ami a legfontosabb, meghatott
gyermekeik és friss szerelmes
unokáik, talán dédunokáik, azaz
az ünneplõ párokból fakadt élet jelen van ebben a ritka és sejthetõen egyre ritkább pillanaton a város dísztermében. A fogadalommegerõsítést írásba is adják a párok, mindezt jubileumi házassági
oklevél is dokumentálja, aztán
pezsgõs koccintás és csók, vagy
legalábbis sokat sejtetõ ölelések,
egymás szemébe mélyedések,
vagy éppen távolságtartóbb, de
abban is összeszokott gesztusok.
– Önök egymásban társra találtak. Igent mondtak az egykori találkozásra, igent mondtak a közös

– A. L. –

sok, vérnyomásmérést 321-en
kértek. Több esetben is 220 feletti
Az eseményre látogatók 23 fon- értéket mértek, ami miatt mentõt is
tos szûrésen és tanácsadáson va- kellett hívni. A programot indító
lamint számos, az egészséges egészségsétához 187-en csatla-

jövõre, igent az együtt töltött idõre,
igent a családra. A legtöbbet adták
egymásnak, önmagukat. Szeretet,
hûség, megbecsülés, egymás támogatása életre szólóan. A társtalálásra is példát adtak, arra, hogyan lehet naponta új értlemet adni egymás életének, támaszként
segíteni a másikat, felelõsséget
vállalni érte. A társ a legnagyobb
emberi rang a világon – mondta
Balaicz Zoltán, majd koccintott az
ünneplõkkel.

Az aranylakodalmas párok:
Magyar Erzsébet–Pál István, Horváth Éva–Fülöp János, Ambrus
Erzsébet–Dobos Zoltán, Kövessy
Éva–Kovács Miklós, Simonffy Anna–Baranyai Imre, Bagosi Ágnes–Szalontai János és Baladincz Margit–Lipovics Miklós Tamás.
Az EsküvõPont által szervezett
eseményen közremûködött: Bódis
Bettina, Kálmán Marianna, H. Horváth Gyula.

PALÁNTÁK, FÛSZERKERT, MEZÍTLÁBAS ÖSVÉNY
A PÓZVAI KERTÉSZETBE LÁTOGATTUNK

 A pózvai külsõkórház megbecsülendõ kertészettel rendelkezik,
mely részben a belváros virágosításához is hozzájárul. De talán
kevesen tudják, hogy az itteni fejlesztések részét képezõ mezítlábas sétány nyitott a lakosság elõtt, nemcsak beteglátogatás alkalmával használható.
– Bánfi Kati –
31 éve vezeti a kertészetet Bíró István kertészmérnök, aki Erdélybõl települt Zalába. Kezdetben zöldségtermesztésbõl élt, nagyüzemi viszonyok között ezer tonna számra állított elõ
zöldség- és gyümölcsféléket, aztán áttért a kertépítésre és a „finomabb”
virágtermesztésre.
A
pózvai kórházpark az õ
irányításával szépült az
elmúlt 3 évtizedben, néhány nyertes pályázatot is elkönyvelhettek
ez idõ alatt. A beszélgetést a három közül a legújabb üvegházban
kezdjük, ahol szép, tömött sorokban várakoznak a petúniák a belvárosba kerülésükre.
– A belváros tavaszi virágosításához szoktunk hozzájárulni a Városgazdálkodási Kft. igényei alapján
– mondja: hozzátéve hivatásos kollégái mellett a betegek rehabilitációs
céllal is besegítenek a munkába, bár
az elmúlt két évben a pandémia ezt
megakadályozta. – A többi üvegház
a ’60-as években épült, még jól mûködnek és biztonságosak, de a korszerûsítés jó lenne.
Közben kalauzol a fûszerkertben, meginvitál egy gyógynövényes teára, amit helyben nõtt növényekbõl készít.
– Minden reggel gyógynövényes
teával kezdem a napot, este pedig
zömével salátával zárom. Nagyon
szeretem a növényeket, amikor
10–12 órát dolgoztam, az sem volt
megterhelõ, mert engem ez feltölt.
Különösen a kerttervezés, amit szó
szerint úgy szoktam megálmodni. A
kertészetünkben ültetünk zöldségpalántákat is az egynyári virágok
mellett, melyeknek már bejáratott,
biztos piaca van. A fûszerkert mellett rózsakertünk is van, és nagyon
kellemes légkörû a mezítlábas sétány az egykori cserepes épület helyén, melyet május végétõl jó szívvel ajánlok mindenkinek. Ezenkívül
a nagy zöldterület, közte a futballpálya karbantartása tartozik a feladatunkhoz és természetesen az inté-

KÖZEL 7,5 MILLIÓ GYÛLT ÖSSZE A RICHTER EGÉSZSÉGVÁROSON

Bíró István

zet beltéri virágosítása is. A benti
kórházat is mi parkosítjuk, bár az
utóbbi idõben egyre nagyobb beépítésû lett az udvar, és ezzel
együtt egyre kisebb a kert rész. Volt
olyan év, hogy 12 ezer egynyári virágot ültettünk a belsõ kórház udvarára. Reméljük, a szép látvány segíti a betegek gyógyulását, a munkatársak jó közérzetéhez is hozzájárul. Ahogy a külsõkórházban a kertészkedési lehetõség is, ami jó hangulatú, közösségépítõ.
– Sikerült néhány versenyen
is eredményesen szerepelni.
– Több országos elismerést is
kaptunk, így a fûszerkert és a tetõkert is. De volt sikerünk a Virágos
Zalaegerszegért pályázaton is.
Rendben vagyunk, a lehetõségekhez képest a legjobban végezzük
a dolgunk és jó érzés, hogy ezt
más is így látja. Szeretek itt dolgozni, az eltelt évek sok örömöt
adtak, amiért hálás vagyok a sorsnak. Van olyan növény, amely mellett fõhajtással megyek el, olyan
impozáns. Januárban már tervezzük a kertet, beszerezzük a magokat, aztán palántázások, kiültetés,
karbantartás a feladat.
– Van kedvenc virága?
– Minden növényt szeretek,
mert képesek a rosszabb napjainkat is szebbé varázsolni. Az egyetemen szerzett tudás mellett
igyekszem a népi megfigyeléseket, bölcsességeket is figyelembe
venni a kertészkedés során. Jó
tudni, mire jók az egyes növények,
hogyan segítenek, gyógyítanak
minket. A friss levegõ, a sok zöld,

a tápláló növények, néha egy kis
meditáció, mind fontosak az
egészségvédelemben. A rózsakerti séta, az egynyáriak színkavalkádja garantáltan szebbé teszi
a napot. De a nap során egyébként is lehet
mindig valami szépet
találni, fõleg, ha figyelünk a természet rezdüléseire. Amikor kezdõ voltam, csak néztem és néztem a természetet és nagyon a
szívemhez nõtt. Amikor másnak építek
kertet, igyekszem ráhangolódni a környezetre és az emberre,
aki ott él majd, hogy
összhangban legyen
mindez.

Dr. Kozma Róbert, Balaicz Zoltán, Vigh László, Gál-Olasz Sarolta és
dr. Gasztonyi Beáta

életmódhoz kapcsolódó elõadáson
vehettek részt csipleolvasós adománygyûjtõ füzetükkel. Ezzel a kórház javára is tehettek, hiszen minden egyes szûrésért, tanácsadásért, élõben vagy online meghallgatott elõadásért 300 forint értékû ponttal gyarapíthatták a gyógyszergyártó vállalat által felajánlott
3,5 millió forintos alapadományt.
A nap végén Gál-Olasz Sarolta,
a Richter Gedeon Nyrt. PR- és
kormányzati kapcsolatok osztály
csoportvezetõje osztotta meg az
érdeklõdõkkel a részvételi számokat. Mint mondta, ezúttal is bebizonyosodott az esemény létjogosultsága, hiszen többek között prosztataszûrésen 145-en vettek részt,
itt egy extrém érték jelentkezett, a
csontsûrûségmérésen a 254 szûrésbõl 17 esetben javasoltak további vizsgálatokat a szakorvo-

koztak. Sokan hallgatták meg az
elõadásokat, az online térben is,
ami ezerhúsz pontot hozott. A véradáson 22-en vettek részt. „Na-

gyon elégedettek lehetünk, hiszen
a mai nappal a velünk együttmûködõ egészségügyi intézményeknek már összesen 454 millió 180
ezer 100 forintot adományozhattunk” – hangsúlyozta végül.
Ebben az összegben a zalaegerszegi egészségvároson öszszegyûlt adomány 7 millió 485 ezer
200 forintot tesz ki. Dr. med. habil
Gasztonyi Beáta PhD, a kórház fõigazgatója köszönetét fejezte ki a
Richternek, hogy második alkalommal hozták el a városba a szûrõprogramot, amely most is szép
eredménnyel zárult, és amely ezúttal is egy fontos cél megvalósítását
segíti. A neurológiai osztály számára vásárolnának egy olyan multifunkciós ultrahangkészüléket,
amely több betegség diagnosztikáját is lehetõvé teszi. Az önkormányzatnak is megköszönte a rendezvény támogatását. Mint fogalmazott, „minden képzeletet felülmúlt,
hogy egy szombati napon ennyi
embert mozgatott meg az esemény
a helyszínen és online is.”
Balaicz Zoltán polgármester
rendkívül büszke volt a zalaegerszegiek teljesítményére, amellyel
a kiinduló 3,5 millió forintos alapadományt nemcsak megduplázni,
de közel félmillióval túlszárnyalni
is sikerült.
Dr. Gasztonyi Beáta Balaicz
Zoltán és Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos társaságában vette át az adományt
Gál-Olasz Saroltától, valamint dr.
Kozma Róbert belföldi értékesítési
és marketingigazgatótól.
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CZOBOR MÁTYÁS
SZOBRA A LIGETBEN

MEGÚJULT ÉPÜLET, ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK

ÚJ KÖZTÉRI ALKOTÁS A BELVÁROSBAN

KINYITOTT A GÖCSEJI MÚZEUM

 Posztumusz díszpolgári címben részesült Czobor Mátyás, Zala(Folytatás az 1. oldalról.)
egerszeg 1918–36 közötti polgármestere. A jeles alkalomból egy
Ez nem csak a gazdasági életúj köztéri szoborral is megemlékeztek a városfejlesztõ, városszére vonatkozik, hanem komoly kulpítõ elõdrõl.
turális következményei is vannak;
– pet –
Béres János mûve Czobor pozitívumok és negatívumok egyportréjából, illetve egy talapzat- aránt. Az utazás, más nemzetek
Béres János szobrászmûvész ként szolgáló mészkõ hasábból megismerésének lehetõsége óriácarrarai márványból faragott alko- áll, melyre faragott növényi motí- si elõny és nagyon jó dolog, ám az
tását a Május 1. ligetben állították vumok, virágok „futnak fel”. Utalva hátrány, hogy könnyen feloldódhafel. A mû azért került zöld környe- a néhai polgármester virágos vá- tunk ebben a kulturális olvasztótézetbe, mert Czobor volt az elindító- ros programjára.
gelyben. Hiszen sok minden egyja a „Virágos Zalaegerszegért”
A szobrászmûvész lapunk ér- ségesült, és szinte egyszerre van
programnak, ezenkívül a város deklõdésére elmondta: a Czobor- jelen a világ összes országában.
Elég, ha csak a filmekre vagy a zenékre gondolunk. Minderre a
lokalitás, a helyi értékek erõsítése
lehet a válasz, s ebben a vidéki és
a fõvárosi múzeumoknak is komoly szerepe van. Igen ám, de az
sem mindegy, hogy a tudást, az információt hogyan, milyen eszközökkel adjuk át a digitális korban.
A múzeumokban is szükség van
egy módszertani és egy szemléletváltásra, fõleg ha a fiatalabb korosztályokat is be szeretnénk csábítani az intézményekbe. Konkurálni kell a számítástechnikai és

ezen társége is az õ ideje alatt
épült ki. Ráadásul a közelben van
a róla elnevezett utca, valamint az
a hely, ahol egykori lakóháza állt –
mondta a szoboravatón Balaicz
Zoltán. A polgármester megköszönte Béres Katalin történésznek
a szakmai segítséget, hiszen az õ
kutatásai révén ismerhettük meg
Czobor életútját. De dr. Gyimesi
Endre polgármesternek is köszönetet mondott, mert hivatali ideje
alatt õ teremtette meg a „Czoborkultuszt”. Nem véletlen, hogy az
avatóbeszédet is az egykori polgármester mondta az ünnepségen.
Dr. Gyimesi Endre felidézte
Czobor Mátyás életét és városvezetõi érdemeit, de kudarcait sem
hallgatta el. Mint mondta, az elsõ
világháborút követõen nagyon nehéz helyzetbe került a város elsõ
embere. Meg kellett küzdeni az
adósságtengerrel, a lakáshiánnyal,
munkanélküliséggel és a háború
utáni borzalmas állapotokkal.
Ezenkívül a nagypolitika változó
igényeihez is alkalmazkodnia kellett. Mindezek ellenére városfejlesztõ, városépítõ politikus lett, aki
a legendák szerint a minisztériumok réme volt. Mindig újabb és
újabb ötletekkel kopogtatott a miniszterek ajtaján. Rengeteg olyan
középületet köszönhetünk neki,
melyek ma is meghatározzák Zalaegerszeg arculatát, számos új utca
és városrész létesült polgármestersége alatt. A falusias településbõl
virágzó város lett. A sok fejlesztés
miatt ugyanakkor eladósodott a
megyeszékhely, ami politikai bukásához vezetett. Bár követett el hibákat, az soha nem saját meggazdagodása érdekében történt – fogalmazott Gyimesi Endre.

szobor egy sorozat része, hiszen
carrarai márványból már Zalaegerszegen és más településeken
is készültek alkotásai. A faragásban az az izgalmas számára, hogy
a munka során nem lehet melléütni egyszer sem, mert akkor megy
minden a „kukába”. A portré több
fotó alapján készült, és a már idõsebb Czobort ábrázolja; aki végrehajtotta nagy elképzeléseit. Hiába
dolgozik fényképekrõl, az alkotáshoz akkor is ihletett állapotba kell
kerülnie, és el kell csípnie valamit
a megformálandó alak személyiségébõl. A néhai polgármestert joviális, reneszánsz emberként látja,
és ezt próbálta átültetni a szoborba is.
Az avatás alkalmából emlékplakettet kapott Béres Katalin és dr.
Gyimesi Endre, valamint Pintér János (Czobor Mátyás oldalági leszármazottja) és Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõje.

címû várostörténeti kiállítás, mely
korszerû, látványos, interaktív elemekkel tárja a látogatók elé, hogy
mikképp éltek itt az elmúlt évszázadokban a zalaegerszegiek. Az
informatív kiállítás a középkortól
egészen az 1990-es rendszerváltozásig kalauzolja a nézõt; némi
megyetörténeti kitekintõvel. A tárlatnyitón Béres Katalin történészfõmuzeológus, a kiállítás kurátora
kalauzolta a vendégeket.
Újdonság a földszinten megnyílt, Fekete György (1932–2021)
belsõépítész-iparmûvész munkás-

okoseszközökkel. Egy múzeum
ma már nem lehet „bezárkózó
hely”, de nem adhatja fel alapfeladatait sem. Ez a kettõsség egy
olyan kihívás, amivel szembe kell
nézni, és választ kell rá találni.
Többek között emiatt kezdtek el
dolgozni egy nemzeti múzeumfejlesztési programon, mely remélhetõleg a vidéki közgyûjtemények
problémáira is talál megoldást –

ságát bemutató kiállítás, mely „Az
elhivatottság mozaikjai” címet kapta. Az emlékkiállítás az alkotó életének utolsó tíz évében készült
mûvekre koncentrál.
A megújult múzeumban ismét
látogatható Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmûvész tárlata, az
alagsorban pedig Németh János
keramikusmûvész „Az agyag életre álmodója” címû kiállítása.
Az intézmény az újranyitás alkalmából szombaton és vasárnap
is tárlatvezetésekkel várta a közönséget.

fogalmazott a Magyar Nemzeti
Múzeum fõigazgatója. Hozzátéve:
bízik benne, hogy a megújult Göcseji Múzeum nemcsak a helybéliek kedvelt kulturális intézménye
lesz, hanem turisztikai vonzerõt is
jelent majd a városnak.
A projektzáró alkalmából a közönség megtekinthette a múzeum
új állandó kiállításait. Az elsõ emeleten nyílt meg az „Elõdeink élete”

SZÍNES, ABSZURD, MÉGIS SZERÉNY
KAJOS ANNA ZSÓFIA FESTMÉNYEI A LISZTBEN
 Néhány hónapja tért vissza Skóciából Zalaegerszegre Kajos
Anna Zsófia képzõmûvész. Az elgini Moray School of Art egyetem képzõmûvészeti karának egykori hallgatója most a Liszt-iskola galériájában mutatja be alkotásait.
– pP –
A fiatal képzõmûvész középiskolás éveit a Kölcsey-gimnáziumban töltötte, és az Ady-iskolába járt
rajzolni. Mestere Fischer György
szobrászmûvész volt. Az érettségit
követõen, 2012-ben költözött ki
Skóciába, és ott folytatta felsõfokú
tanulmányait; nemcsak mûvészetet, hanem filozófiát is hallgatott.
Utóbbi sok inspirációt adott számára az alkotáshoz – írja magáról a
tárlatot bevezetõ életrajzban.
Átmenetek címû kiállítását testvére, Mészely Dorka pszichológus
nyitotta meg (akit a beszéd elõtt
énekesként is megismerhetett a
közönség, férjével, Mészely Gergellyel közös produkciójában).
Mint elhangzott: Zsófi tehetsége
korán megmutatkozott. Már nagyon kicsi kora óta vonzódott a rajzoláshoz, szobrászkodáshoz és
festészethez. Ez az évek elõrehaladtával sem változott, sõt inkább
elmélyült. Nõvére sokáig nem értette, hogy mit lehet egy rajzon enynyit pepecselni? Hogy hogy nem

válik unalmassá ez az elfoglaltság? Idõsebb korában aztán persze megértette, hogy az alkotás
mit jelent húga számára. Zsófi
ilyenkor más világban jár; egy
szép, színes, általa megteremtett
világban, ahol még egy döglött csigában is szépség rejlik. Látszólag
elvonul a világból, ám mégis hozzátesz valamit; nem is keveset. Al-

kotásai nem mesterkéltek, színességük ellenére visszafogottak, abszurditásuk ellenére mégis szerények. Az egész mûvészete a saját
lényébõl fakad, és minden képe
olyan „zsófis” – fogalmazott Mészely Dorka.
A jórészt absztrakt mûvek mellett néhány figuratív alkotás is a falakra került: sajátos nézõpontjából
megfestette nagypapáját, anyukáját, sõt unokaöccsét is. Így egy
családias, meghitt kiállításra és
megnyitóra került sor az iskola galériájában.

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2022. JÚNIUS 18. SZOMBAT
 Az Egerszeg
Fesztivál keretében
megrendezik
a XX. Zalaegerszegi
Fúvószenekari
Találkozót, melynek
helyszíne az Ady
mozi–Dísz tér.

Kajos Zsófia és Mészely Dorka

10.30-TÓL FELVONULÁS AZ ADY MOZITÓL,
11 ÓRÁTÓL DÍSZ TÉR (rendezvénysátor) TÉRZENE, KONCERTEK.

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

A BELVÁROSTÓL AZ OLA UTCÁIG
2,8 KILOMÉTEREN LEHET KERÉKPÁROZNI

 Kerékpáros jelzõlámpákkal, útburkolati jelzésekkel és átvezetésekkel készült el a Kazinczy teret, a Rákóczi utcát és az Ola utcát
érintõ 2,8 kilométer hosszúságú hivatásforgalmi kerékpárút, amit
a TOP-program keretében bruttó 182 millió forintból létesített Zalaegerszeg önkormányzata.

19 kilométer kerékpárutat újítottak meg, illetve építettek a városban 1,5 milliárd forintos ráfordítással. Összekötötték az Ola utcát Andráshidával, építettek kerékpárutat a Berzsenyi utcában, a

– AL –
Balaicz Zoltán polgármester
az átadáson úgy fogalmazott, a
belváros és az Ola utca között
olyan jelentõs szakasz épült meg,
amelyre régóta mutatkozott igény,
és ami jelentõs kihívás elé is állította a tervezõket. Ezzel a belsõ
hálózat bõvült, amely egyik célja
a kerékpárút-fejlesztésnek, míg a
másik a városrészekkel és a környezõ településekkel való összeköttetés megvalósítása. A polgármester ennek kapcsán elmondta,
hogy 2019 és 2022 között közel

A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek
térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen 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, lágy szárú 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 ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont elõtti munkanap 12.00. óráig lehet leadni.

IDÕPONTOK:

hétfõ
csütörtök
kedd
csütörtök

május 30.
június 2.
június 7.
június 9.

2022. június 14.

kedd

2022. május 17.

A BRAUN DISZKONT.

Kosztolányi utca, a Flex és az
ADA közt, az Alsóerdei Sport- és
Élményparkhoz, a Mindszenty
tértõl Zalaegerszeg–Zalaszentiván közigazgatási határáig tartó
szakasz pedig most készül.
Terveik között szerepel kerékpárút építése a Berzsenyi utca és
a Zala Park bevásárlóközpont között, a Göcseji úti kerékpárút felújítása, a csácsbozsoki, a botfai,
valamint a teskándi kikötések
megvalósítása. E két utóbbi projekt már pályázati szakaszban
van.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta: a fejlesztésekkel azt szeretnénk biztosítani, hogy kerékpárral
is elérhetõvé váljanak az intézmények, a munkahelyek és a lakóhá-

zak. A kerékpáros közlekedés környezetkímélõ is egyben, ami
ugyancsak fontos, hiszen egy napon átlagosan 50 ezer gépjármû
fordul meg a városban.
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ, a mûszaki bizottság elnöke a Kazinczy teret, a Rákóczi utcát és az Ola utcát érintõ
kerékpárútprojekt részleteit ismertette. Az építés során 96 köbméter aszfaltburkolatot terítettek le,
516 négyzetméteren térkõ és
taktilis burkolatot készítettek,
1250 méter új szegélyt építettek,
útburkolati jeleket 1178 négyzetméteren festettek fel és 15 víznyelõaknát újítottak fel. Négy új
kandelábert telepítettek, egyet áthelyeztek. Felújítottak hét forgalomirányító berendezést, és nyolc

facsemetét ültettek el. A Vakok és
Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülettel egyeztetve hangjelzõ berendezéseket szereltek fel a jelzõlámpákra, a látássérült emberek
zebrán való biztonságos átkelése
érdekében. Ezek távirányítóval
mûködnek, melybõl 100 darabot
adott az önkormányzat az egyesület tagjai számára. A 2,8 kilométeres kerékpárút kivitelezését a
helyi Sprint Kft. végezte.
A projekten kívüli kiegészítõ
munkák során többek között megújították a Rákóczi-szobor környezetét, a Kazinczy tér északi oldalán térköves sétányt létesítettek,
felújították az Arany Bárány Szálloda elõtti parkolót, és helyreállították az olai Jézus Szíve ferences
templom elõtti teret.

A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2022. 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 zöldhulladékgyûjtés is megoldott.

2022.
2022.
2022.
2022.

ZALAEGERSZEGEN IMMÁR A MÉRLEG TÉR 2.
SZÁM ALATT VÁRJA VÁSÁRLÓIT

Balaicz Zoltán, Vigh László és Böjte Sándor Zsolt

ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE

hétfõ
kedd

INFORMÁCIÓI

FELHÍVÁS

TAVASZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ

2022. május 23.
2022. május 24.

ÚJ HELYEN A BELVÁROSI BOLT

Vorhota • Erzsébethegy
Csács
Bozsok
Páterdomb
Belváros
Zrínyi u. környéke
Nekeresd • Pózva • Kaszaháza
Gólyadomb
Kertváros

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG
A Vásárcsarnok emeletén 41 m2-es üzlethelyiség 2022. április 1-tõl KIADÓ!
Érdeklõdni: +36-20/940-9010.

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT

ÉTKEZTETÉS SZOLGÁLTATÁSA SZOCIÁLIS ASSZISZTENST KERES
A munkakörbe tartozó feladatok:
Az intézménybe érkezõ ügyfelek fogadása, informálása, tájékoztatása. Étkeztetés szolgáltatás szervezése (étkezõk napi nyilvántartása, étkezõhelyekkel való kapcsolattartás, kiszállítás zavartalan biztosítása, kérelmek, megállapodások, értesítések, felülvizsgálatok elõkészítése, hó végi zárások, számlázás
elõkészítése). Nyilvántartások és egyéb adminisztrációs felületek vezetése (pl. KENYSZI), valamint jelentések, statisztikák nyomon követése, gyûjtése, rendszerezése, nyomtatványok, táblázatok, összesítõk, tájékoztató anyagok készítése, szerkesztése, sokszorosítása.
Pályázati feltételek:
Emelt szintû szakképesítés: mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és mentálhigiénés szakgondozó vagy felsõfokú szociális végzettség,
Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások),
További információt Horváthné Rudovics Éva nyújt a 92/596-123/14 mellék telefonszámon.
Jelentkezni önéletrajz megküldésével az alapszolgaltatas@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen lehet.

RÉSZESÜLÕ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2021/2022.

TANÉV NYÁRI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETÕSÉGE:
A szünidei étkezést igényelhetik a hátrányos helyzetû és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek.
A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK IDÕTARTAMA:
2022. június 20. és 2022. augusztus 19. (45 munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt)
A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK HELYSZÍNE:
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 49–53. (Az iskola étkezõje)
A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A NYILATKOZATOK SZEMÉLYES LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE, CÍME:
lehetõség szerint 2022. május 27. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA:
Azon gyermek számára, akik nem igénylik a nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent megjelölt
idõszak (2022. június 20–2022. augusztus 19.) kérelmezett munkanapjain van lehetõségük a déli
meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított ételt a szülõ elviheti!)
Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan
kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni,
úgy azt feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-210-411, vagy a
kozetkeztetes@zegesz.hu elérhetõségen az étkezést megelõzõ nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerülhessük a közpénzek pazarlását!
NYÁRI NAPKÖZIS ELLÁTÁSBAN TÖRTÉNÕ RÉSZVÉTEL:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ hátrányos helyzetû és halmozottan
hátrányos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori
ellátás igénybevételére, melynek kedvezményes térítési díja: 250 Ft/gyermek/nap. (A nyári napközis
tábori ellátás igénybevételére vonatkozó jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvánnyal együtt kérjük a fent
megjelölt határidõig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)
Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktuális hét elõtti szerdai napon 7.30–17.00 óráig történik
az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befizetés hiányában a hétfõi étkeztetést nem tudjuk
biztosítani.
Más esetben az étkezési térítési díjat mindig két munkanappal elõbb kell befizetni a ZeGesz
étkezési csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alatt, szerda kivételével hétfõtõl péntekig 7.00–8.30
óráig. (Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis Utcai Bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület).
Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek részére a szünidei gyermekétkeztetés a
bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának idõtartama alatti munkanapokon vehetõ igénybe. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárvatartásáról az intézményekben kérhet
felvilágosítást!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke(i) részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke(i) hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási
idõben terjesztheti elõ (kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda, csütörtök: 13.00–16.30 óra).
Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan – szakorvosi igazolással
alátámasztva igényelhetõ!

Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK
Cím

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
Havi
lakbér
lakbér
(Ft/m2/hó) (Ft)

háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt
levonások összege)
3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve
tartózkodási hellyel rendelkezik.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a hirdetés mellékleteként a www.
zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.

PÁLYÁZATOT HIRDET

Alap- Szobaterület szám
(m2)

7

A lakással
Lakbér és
kapcsolatos külön
egyéb
szolgáltatások
költségek
számított költsége
összesen
(450 Ft/m2)

Platán sor 38.
I/3.

32

1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

811

25.952

14.400

40.352

I/9.

32

1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

811

25.952

14.400

40.352

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát,
– a vagyonnyilatkozatot.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan
nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon
megtévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje:
A lakások megtekinthetõk: 2022. május 19-én 9.00-tól 10.00-ig a helyszínen. A lakásokkal kapcsolatban A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. június 7.).
információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2022. MÁJUS 26. (CSÜTÖRTÖK)

Bérlõkijelölés:
A bérlõkijelölés az alábbi szempontok együttes mérlegelésével történik:
a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a gyermekek
számát,
b) az egy fõre esõ havi átlagos nettó jövedelem, elõnyt jelent a keresõtevékenységbõl származó
Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
jövedelem,
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak az 47/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet,
Lr.) 9. § (4) bekezdése alapján, mert
d) jelenlegi lakhatási körülmények.
a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja
– A felsorolt szempontok azonossága esetén elõnyt élvez, aki a leghosszabb idõszakra – legaa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz 128.250 Ft-ot,
alább egy évre, de legfeljebb öt évre – vállalja az általa fizetendõ lakbérnek és a külön szolgáltaab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
tások számított költségének elõre, egy összegben történõ megfizetését.
b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt
„Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2022. A bérlõkijelölés idõtartama:
az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év. A kijelölt bérlõ – a lakásévben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
bérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke azonos az adott lakás
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének
lakbérének kétszeresével.
negyvenszeresét (2022. évben a 1.140.000 Ft-ot).”
2) Pályázhat olyan személy is, aki szociálisan rászoruló személynek minõsül, de az Lr. 4. § (6) INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ:
bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.),
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A. fsz. 4.

38

1

elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

összkomfortos

237,5

9.025

A. I/17.

34

1

elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

összkomfortos

237,5

8.075

B. I/14.

38

1

elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

összkomfortos

237,5

9.025

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta
megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt,
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
elõtér, konyha, kamra,
összc) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) beB. III/26.
31
1
237,5
7.363
komfortos
fürdõszoba-WC
kezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási helyA szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. május 19-én 14.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szálláslyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése alaphelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
ján felmondással szûnt meg,
e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként önkorA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
mányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tartozás
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
miatt szûnt meg.
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
– Az ötéves idõtartamot az a)-b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl, a
2022. MÁJUS 26. (CSÜTÖRTÖK)
c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilfennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.
vántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással
Szálláshasználó kijelölése:
rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely fel- A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
sõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko- 2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
zással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolha- 5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
tóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs ön- 6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
kormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek meg- Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
felelõ elhelyezésük nem oldható meg,
B. II/22.

–
–
–
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elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

összkomfortos

237,5

9.025

rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK IDEJE:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. június 7.).
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál. (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).

8

Sport

A
KÖZÖS
MUNKÁBAN
HISZ
FÉL ÉVSZÁZADA HUNYT EL A ZALAI SAKKÉLET ALAPÍTÓ ATYJA
CSUTI ANTAL ZALAEGERSZEGI FIATALOK SZÁZAIVAL SZERETTETTE MEG A SPORTÁGAT

 Éppen 50 éve, 1972. május 17-én hunyt el Csuti Antal, a zala- kül ilyen Portisch Lajos nemzetköegerszegi sakkélet egyik alapító tagja, aki zalaegerszegi fiatazi nagymester, olimpiai és magyar
lok százait vezette be a sakkozás tudományába.
bajnok; Porubszky Mária nemzetközi mester, olimpiai érmes, maFiatalon szenvedett súlyos
gyar bajnok. Horváth Tamás nemmunkahelyi balesetet, melynek
zetközi mester, több férficsapat
következtében élete végéig két
eredményes szövetségi kapitámankóra támaszkodva tudott
nya, Portisch Ferenc nemzetközi
csak járni. Ezt követõen szinte
mester, Horváth Sándor és Borominden szabadidejét a sakkozásnyák Árpád pedig FIDE-mesterek.
nak szentelte; három évtizeden
Portisch Lajos így vélekedett Csuti
keresztül sakkozókat nevelt. VeAntalról: „Csuti Antal, elsõ edzõm,
leszületett pedagógiai érzékkel
született gyerekedzõ volt. Õ volt a
rendelkezett, kiváló szemmel váfelfedezõm és tanítómesterem”.
logatta ki a tehetségeket. MérheHorváth Tamás gondolataiból idétetlen szeretettel foglalkozott a
zünk: „Csuti Antal ifjúsági edzõnek
gyerekekkel – idõnként 30–40köszönhetem, hogy elsõ próbálkonel is egyszerre –, ültette el belézásaim után kitartottam a sakk
jük a legfontosabb alapismeretemellett és egyre jobban megszeretket és a sportág iránti szeretetet.
tem. Õ segített át áldozatkész, kiHorváth Tamás így emlékezett
tartó munkával a nehézségeken”.
mentorára: „Nem volt jelenléti ív, volt a célja, hogy a gyermekek jól Porubszky Mária gondolata: „Csuti
nem volt szigor, de az íratlan sza- érezzék magukat a közösség- Antal az életét a sakkra tette fel”.
bályokat mindenkinek be kellett ben, és minél többen tanuljanak
A 2022-es esztendõ négy oktartani. Örült, ha a tehetségesebb meg sakkozni.”
ból is jelentõs a Csuti Antal nevét
tanítványai sikereket értek el, de
Számos tanítványa lett meste- viselõ Z. Csuti-Hydrocomp SK
nem akart mindenáron »élsakko- re, bajnoka e sportnak, mely talán történetében. Száz évvel ezelõtt,
sokat« nevelni. Értelmes elfog- több is ennél – játék és mûvészet 1922-ben alakult meg az elsõ válaltságot adott a gyerekeknek, az is egyben. A teljesség igénye nél- rosi sakk-kör az Arany Bárány

Szállodában. A három ötvenes
az 1972 óta eltelt esztendõkre
utal. Az egerszegi csapat 1972.
január 30-án a ZTE kötelékében
vívta meg elsõ NB I-es mérkõzését. Ahogy már utaltunk rá,
megérve az ob I-be kerülést, ez
év májusában hunyt el a zalaegerszegi sakkozók tanítómestere, Csuti Antal. Az õ tiszteletére
rendezték meg 1972 decemberében az I. nemzetközi ifjúsági
sakkemlékversenyt Zalaegerszegen. Ahogy ezekrõl az eseményekrõl Sergyán Ödön megemlékezett a Zalaegerszegi sakkévfordulók 2022 címû könyvében.
A zalaegerszegi sakkozás története örökre egybekapcsolódott
Csuti Antal nevével, nem véletlenül viseli az õ nevét a hatszoros
magyar bajnok, négyszeres
ezüstérmes sakk-klub, mely
1972-tõl a ZTE égisze alatt szerepelt a legjobbak között, 1987.
február 1. óta pedig a ZTE jogutódjaként Zalaegerszegi Csuti
Antal Sport Klub néven folytatta
az élvonalbeli szereplést.

NÉPES MEZÕNY A DIÁKOLIMPIÁN ÉS A ZALAI TAVASZ KUPÁN

 A TRIÓ Egerszeg ZTC az Alsóerdõ keleti oldalán rendezte meg
az idei tanév tájékozódási futó Zala megyei diákolimpiáját. A
TRIÓ Egerszeg ZTC és a Göcsej KTFE tájfutói ezúttal 6 település,
18 oktatási intézményét képviselték, és versenyeztek a megyei
diákolimpia bajnoki címekért. A versenyt az idõjárás nem fogadta
kegyeibe, folyamatosan szakadó esõben, nagy sárban kellett a
fiataloknak versenyezni.
Eredmények. F II: 1. Bokány
Dénes (Csertán S. Ált. Isk. Alsónemesapáti), 2. Antal Máté (Ady Ált.
Isk., Zeg.) 3. Havasi Bálint (Egervári l. Ált. Isk. Egervár). F III: 1. Kaj
Huba Csaba (Zrínyi-gimn., Zeg.),
Kolcsár Nimród (Zrínyi-gimn.,
Zeg.), 3. Ekler Péter (Zrínyi-gimn.,
Zeg.). F IV: 1. Czigány Mátyás (Zrínyi-gimn., Zeg.), 2. Mézes Botond
Csegõ (Zrínyi-gimn., Zeg.), 3. Sárecz Bence (Zrínyi-gimn., Zeg.). F
V: 1. Tompos Gábor (Zrínyi-gimn.,
Zeg.), 2. Nagy Levente (Csánytechnikum, Zeg.), 3. Hegedûs Máté

(Zrínyi-gimn., Zeg.). F VI: 1. Kovács
Zsolt (Zrínyi-gimn., Zeg.), 2. Molnár
Levente (Batthyány-gimn., Nk.).
N II: 1. Völler Mia (Izsák Ált. Isk.
Zeg.), 2. Mézes Emese Csenge
(Dózsa Gy. Ált. Isk. Zeg.), 3.
Lábodi Anna (Ady Ált. Isk. Zeg.). N
III: Göntér Jenni Lizandra (Batthyány-gimn., Nk.). 2. Büki Hanna
Dorina (Zrínyi-gimn., Zeg.), 3. Paksa Borbála (Mindszenty Ált. Isk.
Zeg.). N IV: 1. Czigány Emma (Zrínyi-gimn., Zeg.), 2. Molnár Csenge
(Batthyány-gimn., Nk.), 3. Dóra
Csepke (Zrínyi-gimn., Zeg.). N V:

1. Török Anna (Zrínyi-gimn., Zeg.),
2. Hörcsök Boglárka (Kölcseygimn. Zeg.), 3. Ráduly Anna (Kölcsey-gimn., Zeg.). N VI: 1. Kolcsár
Panna (Zrínyi-gimn., Zeg.), 2. Antal
Sára (Zrínyi-gimn., Zeg.), 3. Csiszár Gyopár (Kölcsey-gimn., Zeg.).
A legeredményesebb iskola hét
elsõ helyezéssel, a Zrínyi Miklós
Gimnázium lett, míg az egyesületek közt a TRIÓ Egerszeg ZTC lett
a legjobb 8 gyõzelemmel. A budapesti országos döntõbe 58-an jutottak be.
*
A TRIÓ Egerszeg ZTC Zalai Tavasz Kupa néven regionális ranglistaversenyt rendezett az Alsóerdõn. A verseny elsõdleges célja,
hogy felkészülési lehetõséget biztosítson a késõbbi rangos versenyekre. A viadalon 7 egyesületbõl
mintegy százan álltak rajthoz.

A TRIÓ Egerszeg ZTC dobogós eredményei. F10D: 2. Antal
Máté. F12C: 1. Trellák András, 2.
Kaj Huba Csaba. F14B: 1. Bokány
Bátor, 3. Radó Sebestyén. F15–
18C: 1. Tiboly Boldizsár, 2. Hadri
Barnabás. F16B: 1. Nagy Levente,
2. Sárecz Bence, 3. Kerkai Áron.
F18B: 1. Kovács Zsolt, 2. Tompos
Gábor, 3. Dóra Tóbiás. F21B: 2.
Kõvári Péter. F35B: 1. Sárecz Lajos. F65B: 3. Horváth Béla.
FN10DK: 1. Lábodi Róbert. N10D:
2. Horváth Sára, 3. Lábodi Léna.
N12D: 1. Völler Mia, 2. Bolla Panna Sára, 3. Lábodi Anna. N16B: 1.
Francsics Tamara, 2. Várady
Helka, 3. Hörcsök Boglárka.
N21B: 1. Török Anna, 2. Rövid
Boglárka, 3. Dolia Diana. N35B: 2.
Pap Viktória.
A Göcsej KTFE dobogós eredménye. F14B: 2. Hegedûs Márton.

ZVE-ÉRMEK KETTEN AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON

 Zalaegerszegen, az Iván
Dentál vívócsarnokban rendezték meg az újonc tõrözõk egyéni és csapatbajnokságát. A
versenyen házigazdaként jól
szerepeltek a Zalaegerszegi Vívó Egylet fiataljai. A lányok mezõnyében két érmet is szereztek, egy egyénit, egyet a csapatverseny során.

A fiú tõrözõk egyéni versenyében a legjobban Csatlós Gellért
szerepelt, éppen csak lemaradt a
nyolcas döntõrõl, végül a 9. helyen
zárt. Világhy Szilárd a 14., Hodor
Csanád a 31. helyezett lett.
A lányoknál a már több versenyen jól teljesítõ Simon Borbála
egészen a döntõig menetelt, a fináléban kapott ki egy fõvárosi versenyzõtõl, végül ezüstérmet szerzett. Antal Katalin a 12., Tóth Abigél a 14. helyen zárt.
A csapatversenyek során a ZVE
I. fiúegyüttese (Csatlós Gellért,
Hodor Csanád, Soós Zsombor,
Világhy Szilárd) a negyedik helyet
szerezte meg. A ZVE második csapata a 14. helyen végzett.
A lányoknál a ZVE együttese
(Antal Katalin, Bagosi Borka, Simon Borbála, Tóth Abigél) bronzérmes lett.
Vezetõedzõ: Fekete Gábor,
edzõk: Pataki Zoltán, Rosta Richárd, Simon Kristóf.

ZÚK-ot érinti az Európa-bajnokság
kapcsán:
– Mivel a verseny idõpontja változott, Vivien sajnos nem tud részt
 Két Zalaco-ZÚK-os úszó kvalifikálta magát az idei junior nyíltví- venni saját korosztályának mezi Európa-bajnokságra a hódmezõvásárhelyi válogatón. Nett Vivi- dencés országos bajnokságán,
en 7,5 kilométeren indul, Nagy Napsugár 5 kilométeren száll vízbe ahol pedig bizonyosan szép eredélete elsõ nyíltvízi versenyén, amelyet az Atlanti-óceánban tartaményeket tudott volna elérni.
nak 2022. június 1–5. között, a portugál Setubal város mellett.

A Nemzetközi Úszószövetség
(LEN) egy hónappal elõre hozta a
junior nyíltvízi Európa-bajnokság
idõpontját, amely több ponton érinti
a Zalaco-Zalaegerszegi Úszóklub
munkáját. A legfontosabb ezek közül, hogy medencében, Hódmezõvásárhelyen tartotta meg a MÚSZ
nyíltvízi szakága a válogatót, ahol
két egerszegi leány is kiváló teljesítménnyel bizonyította rátermettségét
hosszútávúszásban. Nett Vivien a
2005-2006-os korosztályban 7,5 kilométeres távon történõ részvételre
vívta ki a jogot. Nagy Napsugár pedig, aki az utóbbi idõben szintén
hosszútávon hozott szép eredményeket, a Vásárhelyen elért 3. helyezésével szintén jogot szerzett a junior nyíltvízi Eb-n történõ részvételre. Nagy Napsugár 5 kilométeren indul, a 2007–2008-as korosztályban.

Lévén Vivien 2006-os születésû, Napsugár pedig 2008-as,
mindkét versenyzõnk a korosztályán belül fiatalként áll rajthoz, s
mindketten június 3-án úsznak.
Tapasztalatszerzésre már nem sok
idõ áll rendelkezésre.
Vivien addig még részt vehet
egy Európa-kupán is, melyet Szardínián rendeznek, ahol 10 kilométert teljesít. Napsugár viszont úgy
tûnik, egyelõre itthon készül.
Horváth Csaba vezetõedzõ készíti fel a lányokat a versenyekre.
– A Portugáliában megrendezésre kerülõ junior nyíltvízi Eb-nek
van tétje: az 1. és 2. helyezett automatikusan jogot szerez a szeptemberi világbajnokságon történõ
részvételre.
Horváth Csaba beszélt arról a
másik hatásról, mely a Zalaco-

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

 Jól szerepeltek a ZalaszámZAC váltói az országos váltófutó-bajnokságon. Az idén harmincéves fennállását ünneplõ
egyesület az alakulásától fogva
kiemelt figyelmet szentelt a váltóknak. Nemcsak klubszinten
értek el sikereket, de a magyar
válogatott színeiben is rendszeresen futottak.

 Két sikertelen szezon után változás történt a Zalakerámia ZTE
NB I-es A csoportos kosárlabdacsapatának vezetésében. A szakmai igazgatói posztra Bencze Tamást, a ZTE egykori játékosát,
vezetõedzõjét nevezték ki.

– Néhány hete egy, a klubvezetéssel történt beszélgetés alkalmával felvetõdött, hogy valamely
szerepet vállaljak a klubnál – így
Bencze Tamás. – Van most egy
helyzet, amibõl ki kell mozdítani a
ZTE-t, képesnek tartom magam,
hogy segítsek.
– Vannak már elképzelései,
hogy mi lehet a kiút ebbõl a nehéz helyzetbõl?
– Nyilván születtek rossz szakmai és egyéb döntések, amelyek
ahhoz vezettek, hogy gyengén
szerepelt a csapat. Emir Mutapcic
olyan helyzetben vette át a csapatot, hogy nem lehetett más cél,
mint az NB I-es tagság kiharcolása. Azt vállaltam, hogy kellõ felelõsséggel, szakmaisággal igyekszem elérni, hogy a ZTE a következõ idényben céljainak megfelelõen szerepeljen. Nyilván, ehhez
sok mindennek kell összejönnie.
Olyan csapatot kell kialakítani,
amely szerethetõ és sikerorientált
lesz. Elsõ lépésként a vezetõedzõt kell megtalálnunk.
– A külsõ szemlélõ számára
úgy nézett ki, hogy a horvát edzõnél nagyobb volt a rotáció,
többet szerepeltek a fiatalok,
Emir Mutapcicnál kevesebbet,
mivel a bentmaradás került elõtérbe.
– Nem szívesen értékelném a
két vezetõedzõ munkáját. Fontos
lesz az egyensúlyt megtalálni a fiatalok beépítése kapcsán anélkül,
hogy a kitûzött cél veszélybe kerülne A Klub részérõl az az az
egyik elv, hogy a helyi utánpótlásból legyen beépítve fiatal játékos a
csapatba. Egyéni véleményem,
hogy a horvát vezetõedzõnél talán
kicsit többet, Mutapcicnál a lehetõségeknél kevesebbet szerepeltek
a fiatalok. Egerszegi kötõdésû
szakemberként nyilván szorgalmazni fogom, a helyi utánpótlás
szerepeltetését, az viszont nem

mehet az eredményesség rovására. Mint korábban említettem, a
helyes arányt fontos lesz megtalálni.
– Mi a terv, hogyan képzeled
el a csapatépítést?
– Természetesen az anyagiak
függvényében. Nyilván az ügyvezetõ dönt pénzügyi kérdésekben.
Információim szerint, a klub pénzügyi helyzete rendezett. Az új vezetõedzõvel közösen alakítjuk ki a
játékoskeretet. Nem felette akarok
állni, hanem közösen meghozni a
jó döntéseket, amit nyilván a bajnoki szereplés igazol majd vissza.
Hangsúlyozni szeretném, egy építõ kapcsolatra törekszem a leendõ
vezetõedzõvel. Akkor tudok neki
segíteni, ha egy irányba nézünk
szakmai téren, partneri viszony
alakul ki közöttünk.
– A külföldiek elmentek, a
magyar mag mennyire változik?
– A zalaegerszegi fiatalok maradására reális esélyt látok, velük
és a szüleikkel is beszéltem már.
A felnõtt magyar mag sorsáról
nagyban az új vezetõedzõ dönt,
álláspontom, hogy két játékosnak
reális esélye van, hogy marad.
– Nem megkerülhetõ kérdés
az utánpótlás-nevelés kérdése.
Hosszú évek óta nincs olyan játékos, aki tartósan ott ragadna a
felnõttcsapatnál. Tervez változást a nevelés terén?
– A munkám másik része lesz
az utánpótlás-nevelés felügyelete.
Itt is a kollektív munkára törekszem. Közösen szeretnék elõre
lépni az itt dolgozó edzõkkel.
Egyébként a ZTE utánpótlás-nevelése eredményesség terén jó.
Elég csak a tavalyi évre gondolni,
amikor „A” döntõs csapataink voltak, érmet is szereztünk. Erre az
U–16-os korosztállyal idén is van
esély, plusz még az U–18-asok is
kiharcolhatják az országos döntõbe kerülést.
Fontos változás lesz az NB I-es
csapat és az utánpótlás szétválasztása, ami nyár végéig vélhetõen megtörténik. Nem tervezek
egyenlõre nagy változtatásokat.
Az edzõk saját korosztályukban
jól dolgoznak. Szervezettebbé,
szakmailag egységesebbé szeretném tenni az utánpótlásunkat úgy,
hogy a szakmai tervekbe az eddiginél nagyobb szerepet kapjon a
védekezés. Elsõ lépésként a közeljövõben leülök az utánpótlásedzõkkel, hogy a korosztálynak
megfelelõ szakmai terveket megbeszéljük.

KIVÁLÓ SZEREPLÉS A VÁLTÓBAJNOKSÁGON

U–20, 4x100 m: 2. Zalaszám-ZAC
50,16 mp. (Kaszás Viktória, Kovács Anna, Király Kira, Muszil Ágnes). U–18, 4x100 m: 3. Zalaszám-ZAC 49,78 mp. (Gyenese
Zsófia, Bognár Emma, Schein KaVilágbajnoki döntõig, junior Eu- ta, Röszler Dóra). U–18, 4x400 m:
rópa-bajnoki éremig, magyar csúcsig jutottak zalaegerszegi atléták.
A hagyományokhoz híven az idei
országos bajnokságon is jól szerepeltek a váltók. A kecskeméti versenyrõl négy éremmel és további
értékes helyezésekkel tértek haza.
Eredmények. U–14, 4x100 m:
8. Zalaszám-ZAC
53,85 mp.
(Nyári Attila, Nagy Dávid, Bella
Mátyás, Bognár Elõd). U–14,
4x100 m: 12. Zalaszám-ZAC
55,61 mp. U–16, 4x100 m: 2. Zalaszám-ZAC 46,24 mp. (Lákovics
Márk, Hercsel Zsombor, Both Bálint, Szabó László). U–16 4x300
m: 4. Zalaszám-ZAC 2:37,18 p.
(Both Bálint, Szabó László, Hercsel Zsombor, Preisinger Mátyás).

2. Zalaszám-ZAC 4:06,0 p. (Bognár Emma, Schein Kata, Király
Kira, Gyenese Zsófia).
Felkészítõ edzõk: Góczánné
Tóth Zsuzsa, Csiszár Attila,
Góczán István, Kámán Ferenc,
Laczkó László, Szabó Gábor.

