
– Bánfi Kati –

– Ilyen nekem még nem volt,
hogy nyilvánosan misézni ne lehe-
tett volna. Megszokni nem akar-
tam, de elfogadtam, hogy most ez
a helyzet. Dupla annyi feladattal,
sok logisztikával járt eljuttatni a hí-
vekhez az evangéliumot. Kihívás
volt. De az elsõ apostoloknak sem
volt miserendjük, se mûködõ hiva-
taluk, se telefonjuk, mégis elértek
az emberekhez. De azt mondom,
hogy a XXI. században éljünk a
XXI. század eszközeivel. Akinek
megvolt a telefonszáma, azokra
rátelefonáltunk, beszélgettünk ve-
lük. Az üres templomban tartott

miséket videóra vettük, és a honla-
pon keresztül meg lehetett nézni.
Élõ adást mi nem tudtunk biztosí-
tani, ezért nagy segítség volt a he-
lyi tévé közvetítése. Mert a hívek-
nek szerencsére érzelmi kötõdése
is van a saját közösségükhöz,
papjukhoz, vágyuk volt, hogy saját
templomukat lássák, onnan hallják
ismerõs hangon az igehirdetést –
mondja a fiatal kertvárosi plébá-
nos.

– Milyen érzés volt az üres
templomban misét tartani?

– Mintha a falnak beszélnék. A
szüleim is néztek ilyen közvetített

misét, azt mondták, hogy „hát
fiam, azért ez nem az igazi.” De
közben kreatívvá tette a papot is
és a híveket is a helyzet, a fiata-
loknak jobban ki kellett venni a ré-
szüket, hiszen az idõsebb korosz-
tály esett ki legjobban a közösségi
életbõl. Így közös ima volt az érett-
ségizõkért, karanténlitániát tartot-
tunk a saját lakásból videón ke-
resztül. Önkéntesekkel segítettünk
a bevásárlásban, voltak, akik
maszkokat varrtak. 

– Könnyû volt megnyerni a
fiatalabb korosztályt?

– Vannak lelkesek és szinte el-
érhetetlenek egyaránt. Most pün-
kösdkor lett volna a bérmálás, amit
majd õsszel tartunk meg. Kérdés
nekem is, hogy ezek a fiatalok el-
jönnek-e a szabadtéri misére?

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

– pet –

A „Trianon 100” országos prog-
ramsorozathoz kapcsolódó ün-
nepségen Balaicz Zoltán polgár-
mester mondott beszédet. Kiemel-
te: június 4-e 2010 óta a nemzeti
összetartozás napja is, mely azt
üzeni számunkra, hogy történel-
münk legsötétebb napja ne csak
lesújtson, hanem erõt is adjon a
magyarság számára. Ami igaz-
ságtalan volt régen, az is marad
az idõk végezetéig. Az idõ ugyan-
is a sebeket gyógyítja, de magát
az amputációt nem – fogalmazott
a polgármester. Hozzátéve: száz
éve nem tárgyalás történt, hanem
„diktátum”, vagyis büntetés, amit a
háború elvesztéséért mértek ki
ránk. A döntés mögött erkölcsi fö-

lénye nem volt a gyõzteseknek,
csak erõfölénye. Olyan emberek
millióit büntették meg, akik men-
tek, mert a hazájuk szólította õket.
De száz évvel Trianon után mi,
magyarok bátran kihúzhatjuk ma-
gunkat. Mert megmaradtunk.

Az 1920. június 4-i döntés elle-
nére, és azóta is, hiszünk abban,
hogy nemzeti összetartozás nélkül
nincs nemzeti felemelkedés, hi-
szünk abban, hogy minden ma-
gyar felelõs minden magyarért –
hangzott el. Balaicz Zoltán szerint
nincs határon inneni és határon tú-
li magyar ügy, csak egyetlen ma-
gyar sorsközösség, egyetlen ma-
gyar ügy van. Ugyanakkor nem
szabad, hogy csak a gyász és a
fájdalom legyen örök. A remény-
nek is öröknek kell lennie. Mert a

gyász mellett a magyar nemzet
megmaradását és az elcsatolt or-
szágrészek összetartozását is ün-
nepeljük, amelyet sem birodal-
mak, sem diktatúrák, sem hadse-
regek nem tudtak megbontani!

Az országzászló-avatáson kö-
szöntõt mondott Galbavy Zoltán, a
településrész önkormányzati kép-
viselõje is, aki örömét fejezte ki az
iránt, hogy épp ebbe a városrész-
be kerülhetett az új emlékmû. Az
ünnepségen Besenczi Árpád,
Debrei Zsuzsanna, Hertelendy At-
tila színmûvészek, valamint a Za-
laegerszegi Városi Fúvószenekar
és a Városi Vegyeskar mûködött
közre. Majd egyházi áldás és ko-
szorúzás zárta a rendezvényt.

A városnak volt már korábban
is országzászlaja, melyet Czobor
Mátyás polgármestersége alatt,
1935-ben állítottak fel a Rózsa
(ma Béke) ligetben, a Göcseji Hét
rendezvénysorozat keretében.

(Folytatás a 2. oldalon.)

TRIANON 100: ORSZÁGZÁSZLÓT AVATTAK
NEMCSAK A GYÁSZ ÖRÖK, HANEM A REMÉNY IS

 Országzászlót avattak Zalaegerszegen, a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulója alkalmából. A Bajcsy-Zsilinszky téren
felállított, a magyarság szabadságküzdelmeinek emléket állító új
köztéri elem, az egykori felszabadulási emlékmû helyére került.

– A. L. –

Gecse Péter városüzemelé-
sért felelõs alpolgármester elöljá-
róban arról beszélt, hogy az el-
múlt éveket a környezettudatos-
ságra való figyelemfelkeltés kí-
sérte. Ökoiskolák, zöld óvodák
jöttek létre. Az önkormányzat in-
tézményei mellett a gazdasági
élet szereplõi, a civilek és a város
lakóközösségei is sokat tettek a
környezetvédelemért. Az utóbbi

idõszakban azonban elszaporod-
tak az illegális hulladéklerakások,
fõként a szelektív hulladékgyûjtõ
szigeteknél, melyek felszámolá-
sára évente 7–8 millió forintot
kénytelen költeni az önkormány-
zat. Kérte a lakosságtól azt is,
hogy éljenek a zöldhulladék elhe-
lyezésének módjaival, vagy ott-
hon komposztálják a nyesedéke-
ket, mellõzve a kerti égetéseket a
levegõ tisztasága érdekében. A
járványügyi helyzet miatt tavasz-

szal csak a társasházaknál tudtak
lomtalanítást végezni, de õsszel
családi házas övezetek is sorra
kerülnek.

Az „Ökováros program, Zala-
egerszeg a klímavédelemért” címû
tavaly elfogadott stratégiával kap-
csolatban többek között a zöldfelü-
letek növelésérõl beszélt. 2019-
ben egy közösségi akciót hirdettek
meg, melyhez cégek, alapítvá-
nyok, intézmények és magánsze-
mélyek csatlakoztak, így most már
a tervezett ötezer helyett több mint
7 ezer fa cseperedik a városban. A
járványügyi helyzet miatt a felaján-
lók lelkesedése nem csappant
meg, így õsszel folytatódhat az új
fák telepítése.

(Folytatás a 2. oldalon.)

FÁK TELEPÍTÉSE, KERÉKPÁRUTAK ÉPÍTÉSE
KLÍMAVÉDELEM KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL IS

 Új fák telepítését, kerékpárutak építését tartalmazza többek kö-
zött a város közgyûlésének tavaly elfogadott klímavédelmi straté-
giája, amellyel a 2017–2022 idõszakra vonatkozó cselekvési ter-
vet egészítették ki. A környezet védeleméért, a levegõ tisztaságá-
ért a lakosság is sokat tehet, hangzott el az új klímavédelmi
programmal kapcsolatos sajtótájékoztatón. 

KIHÍVÁS VOLT ELJUTNI A HÍVEKHEZ
MISÉZÉS A TILALOM ALATT

 Néhány hete, hogy újból engedélyezett a nyilvános misézés.
Bár a lehetõségek szerint csak szabadtérben, templomban pedig
kizárólag az elõírásoknak megfelelõen. Hogyan telt a teljes tilalmi
idõszak? – errõl kérdeztük Molnár János atyát, a kertvárosi plé-
bánia kormányzóját.

A
z 

ak
ci

ó
 2

0
2
0
. 

jú
liu

s 
1
5
-i

g
 é

rv
én

ye
s.



– A. L. –

Dr. Palkovics László elöljáró-
ban elmondta, hogy Magyaror-
szág 2019-ben 5 százalékos gaz-
dasági növekedést ért el, megsze-
rezve Európában az elsõ helyet. A
munkanélküliségi ráta 3,5 száza-
lékra csökkent. Minden jel arra
mutatott, hogy ez a tendencia foly-
tatódik idén is, de februárban elin-
dult koronavírus-járvány, amely

negatív hatást gyakorolt az egész-
ségre, a társadalomra és a gazda-
ságra. A kormány gyors reagálá-
sával azonban gátat vetett a vírus

gyors terjedésének, ami mellett
legfontosabb ügynek kezelte a
munkahelyek megtartását. A gaz-
daságvédelmi akcióterv részeként
bevezették a „kurzarbeit” támoga-
tást, amit mostanáig 137 ezer dol-
gozó után igényeltek a munkálta-
tók, akik az elbocsátás helyett a
csökkentett munkaidejû foglalkoz-
tatás mellett döntöttek. Mint mond-
ta, a kutatással és innovációval is
foglalkozó cégek fejlesztései te-

szik majd erõsebbé, versenyké-
pessé a magyar gazdaságot a jár-
vány okozta válság után. Ezért
célzott bértámogatási programot

indítottak, melyre 13 ezer kérelem
érkezett be, amelybõl 7500-at már
elbíráltak. Zala megyében eddig
5100 munkavállalónak segített a
kormány munkahelyének megõr-
zésében, ebbõl 14 kutatás-fejlesz-
tési munkakörben dolgozik.

Azok a cégek, amelyek vállal-
ják dolgozóik megtartását, sõt be-
ruházásokba, fejlesztésekbe is
kezdenek, munkahelyteremtõ bér-
támogatási programra pályázhat-
nak. Ez 80 milliárd forintos keret-
összegû program, amellyel mint-
egy 70 ezer ember munkába állá-
sát segítik az országban. A cégek-
nek legalább 9 hónapig kell foglal-
koztatni az új dolgozót, melybõl 6
hónapra bértámogatást kapnak az

államtól. Ezt a támogatási formát
már 3280 munkavállaló után igé-
nyelték. A kormány emellett 100
százalékos támogatottsággal in-

formatikai képzést indított, amely-
re 62 ezren jelentkeztek. A munka-
helyek megtartását, létrehozását
szolgáló programjaik mintegy 1,1
millió embert érintettek mostanáig
az országban. Köztük csak kis lét-
számban vannak a munkanélkü-
liek, akik segélyt kapnak.

Végül azt hangsúlyozta, a ma-
gyar gazdaság általános megítélé-
se alapvetõen pozitív. Az IMF sze-
rint legkevesbé érinti a válság az
Európai Unióban, ami a tavalyi 5
százalékos gazdasági növekedés-
nek is köszönhetõ.  

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos kiemelte,
hogy a kormány idõben meghozott
intézkedéseinek köszönhetõen ha-
zánkban nem kellett leállítani telje-
sen a gazdaságot. Ma Magyaror-
szág Európa egyik legdinamiku-
sabban fejlõdõ országa, ami magá-
val hozza, hogy a világválság elle-
nére pozitív tartományban tud ma-
radni a gazdasági fejlõdés idén is.   

Balaicz Zoltán polgármester ar-
ról beszélt, hogy a munkanap Bu-
dapesten kezdõdött, ahol Szijjártó
Péter külgazdasági és külügymi-
niszter bejelentette, hogy a Flex za-
laegerszegi üzemének félmilliárd
forintos eszközfejlesztéséhez közel
300 millió forintos támogatást nyújt
az állam. Méltatta, hogy a Mould
Tech Kft. a kezdetektõl fogva mo-
torja a helyi felsõoktatáshoz, a duá-
lis képzéshez, valamint a jármûipa-
ri tesztpályához kapcsolódó kuta-
tás-fejlesztési és innovációs prog-
ramoknak. A WHC Kft. a városban
jelentkezõ munkaerõigény kezelé-
sében tölt be fontos szerepet, így
részben nekik is köszönhetõ, hogy
a 600 milliós beruházásban meg-
épült munkáshotel lakóira lelt.

A szerszámfejlesztésekkel és
-gyártással foglalkozó Mould Tech
Kft. 20 dolgozóra 14,5 millió forint,
a munkaerõ-kölcsönzõ WHC Kft.
109 dolgozóra 16 millió forint mun-
kahelyvédelmi bértámogatást ka-
pott. A sajtótájékoztatón a két cég
ügyvezetõi, Molnár Gábor vala-
mint Berta Péter vették át az errõl
szóló okiratot.
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2 Közélet

(Folytatás az 1. oldalról.)
A zászlót 1945 után eltávolítot-

ták. Az ünnepségen elhangzott: a
megyeszékhely polgárainak régi
vágya volt, hogy legyen egy új
országszászló Zalaegerszegen. A
trianoni évforduló jó alkalmat adott
a megvalósításhoz.

A mostani kompozíció, mely a
magyarság szabadságküzdelmeire
hívja fel a figyelmet, a vasútállo-
mással szemben, az 1955-ben fel-
állított (majd az 1956-os ledöntést
követõen újraállított) felszabadulási
emlékmû helyére került. Az új em-
lékmû középpontjában egy mész-
kõtömbbõl faragott posztamensen

álló zászlótartó oszlop, és a nem-
zeti zászló látható. Ezt öleli át hat
darab címeres mészkõtábla, me-
lyekre a magyar történelem jelentõ-
sebb (a szabadsághoz valamilyen
formában kötõdõ) eseményeinek
évszámai kerültek. A köztéri alko-
tás a Rákóczi-szabadságharcra, az

1848/49-es forradalom és szabad-
ságharcra, a trianoni békediktátum-
ra, az 1945–48 közötti idõszakra,
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharcra, valamint az 1989–90-es
rendszerváltozásra emlékezik.

A Trianon 100 évforduló kap-
csán más események is zajlottak
megyeszerte, de a koronavírus-

járvány miatt az online térben so-
kan megemlékeztek a békediktá-
tumról és annak következményei-
rõl. Volt ahol megszólaltak a ha-
rangok, másutt a közlekedés állt
meg néhány percre, közszereplõk,
zenészek és táncosok pedig a kö-
zösségi oldalakon osztották meg
videóüzeneteiket. Zalaegerszeg
Kárpát-medencei testvérvárosai
például egy kisfilm formájában
küldték el ünnepi gondolataikat, hi-
szen a járvány miatt nem kerülhe-
tett sor a személyes találkozásra,
emlékezésre.

A Zalai Táncegyüttes tagjai né-
hány héttel ezelõtt csatlakoztak az
#összetartozás100folk kezdemé-
nyezéshez, melynek keretében
Kárpát-medencei néptáncosok ké-
szítettek és tettek közzé kisfilme-
ket az interneten. Kifejezve ezzel
is a közös kulturális gyökereket és
az összetartozást.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A program keretében 2024-ig

összesen 25 kilométer új kerék-
párutat építenek ki hat helyszí-
nen, melybõl az elsõ, 6,5 kilomé-
teres szakasz tavaly elkészült. A
Kovács Károly városépítõ prog-
ram ugyancsak a közlekedési inf-
rastruktúrában hoz pozitív válto-
zást a belsõ tehermentesítõ út
folytatásával, valamint a Koszto-
lányi utca kétirányúsításával.
Gecse Péter alpolgármester to-
vábbá kiemelte, hogy a város már
a TOP- és a Modern városok
programban megvalósult, illetve
zajló építkezések során is elõtér-
be helyezte a környezettudatos
megoldásokat. 

Tánczos Zsolt, a polgármesteri
hivatal környezetvédelmi szakre-
ferense a napi rendszerességgel
jelentkezõ problémákra hívta fel a
figyelmet. Ezek egyike a nem a
város kezelésében lévõ ruhagyûj-
tõ konténerek, amelyek köré más
feleslegessé vált tárgyakat is oda-
tesznek. Boltok elõtt figyelhetõ
meg, hogy a vegyszeres felmosó-

vizet a WC helyett a csapadékvíz-
nyelõkbe vagy a fûre öntik, szeny-
nyezve a Zala folyót és a talajvi-
zet. Jogkövetõ magatartást kér a
lakosságtól a tekintetben is, hogy
folyamatosan gondoskodjanak in-
gatlanjaik kaszálásáról. A közterü-
leteken ne végezzenek famet-
szést, azt bízzák a Városgazdál-
kodási Kft.-re. Így nem gyûlik fel
egy vagy két köbméter nyesedék
városszerte, amelynek elszállítása
nagyobb logisztikát követel meg. 

FÁK TELEPÍTÉSE,
KERÉKPÁRUTAK ÉPÍTÉSE

KLÍMAVÉDELEM

KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL IS

Tánczos Zsolt és Gecse Péter

TRIANON 100: ORSZÁGZÁSZLÓT AVATTAK
NEMCSAK A GYÁSZ ÖRÖK, HANEM A REMÉNY IS

Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ köszöntõje.

HELYESBÍTÉS
A május 19-i ZalaEgerszeG-

ben megjelent, A Turistajelzé-
sek nyomában, címû cikkünk-
ben a fotó alatt névelírás tör-
tént. A fotón a beszélgetõpart-
ner Szabó Balázs túravezetõ.
Elnézést kérünk a névelírásért! 

MUNKAHELYMEGÕRZÉS BÉRTÁMOGATÁSSAL
MUNKAHELYVÉDELMI BÉRTÁMOGATÓI OKIRATOK ÁTADÁSA
 A gazdaságvédelmi akcióterv kiemelt célja a magyar emberek
munkahelyeinek védelme, valamint új munkahelyek teremtése,
fogalmazott az innovációs és technológiai miniszter zalaegersze-
gi látogatása során azon a sajtótájékoztatón, amelyen két zalai
cég képviselõjének adott át munkahelyvédelmi bértámogatói ok-
iratot.

Balaicz Zoltán, Vigh László, Molnár Gábor (Mould Tech Kft.), dr. Palkovics László,
valamint Berta Péter, Tóth Zoltán és Göltl Viktor (WHC Kft.)

ÚJRA NYIT A VÁROSI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA!

Értesítjük Önöket, hogy a Vá-
rosi Ügyfélszolgálati Iroda (Zala-
egerszeg, Deák tér 3–5/C)   2020.
június 3-tól (szerda) rendes
nyitvatartás szerint újra az ügy-
felek rendelkezésére áll, kisebb
korlátozások bevezetésével.

Kérjük, hogy az irodaépület
elõtt várakozzanak, az ügyfél-
térben egyszerre csak annyi
személy tartózkodhat, ahány
munkaállomás mûködik. Az iro-
datérbe csak az ügyben eljáró
személy érkezhet (kivétel ez
alól tolmács, illetve fogyatékkal
élõ kísérõje).
Köszönjük együttmûködésüket!



– pet –

Állami támogatással, illetve az

évenként megrendezésre kerülõ
polgári estélyek bevételébõl való-
sulhatott meg az elképzelés: pén-
teken felavatásra került a fejede-
lem mellszobra (Béres János al-
kotása), a róla elnevezett utcá-
ban. Mint azt Jagasics János, az

egyesület elnöke az avatóünnep-
ségen elmondta: 2017 óta gyûjte-
nek a szoborra, a kezdeménye-

zésben partnerre találtak a helyi
Rákóczi Szövetség Szervezete
tagjaiban is, de az önkormányzat
is üdvözölte a javaslatot. 2020 ja-
nuárjában, egy miniszterelnöksé-
gi pályázatnak köszönhetõen vált
egyértelmûvé, hogy lesz Rákóczi-

szobor. A 10 millió forintos állami
támogatásból maga az alkotás
készülhetett el, az estélyek bevé-
telébõl – mintegy 1,2 millió forint-
ból – pedig a parkosítást végez-
ték el. Jagasics János hozzátette:
a Rákóczi alakját tartó poszta-

mens szimbolikusan egy fa gyö-
kérzetébõl emelkedik a magasba.
Ez a jelkép arra utal, hogy aki Rá-
kóczi-szobrot emel, az olyan,
mintha fát ültetne. Üzen az utókor
számára. Most nemzeti önállósá-
gunkról, függetlenségünkrõl, kul-

turális megmaradásunkról adunk
hírt.

A nemzeti összetartozás ün-
nepségsorozat keretében zajló
eseményen részt vett Gulyás Ger-
gely, a Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter is, aki beszédében ki-
emelte: Rákóczi Ferenc személye
örökre összefonódik a magyar
szabadsággal. Olyan pillanatban
állt az ország élére, amikor ellenál-
lásra volt szükség. S bár katonai
értelemben vereséget szenvedett,
mégis egy olyan békekötésre ke-
rülhetett sor, ami biztosítani tudta

az ország szabadságát. Megma-
radt a Szent Koronára épülõ alkot-
mány, a rendi országgyûlés és a
vármegyék szerepe – hangzott el.
A miniszter hozzátette, Rákóczi
most felállított szobra arra emlé-
keztet minket, amiben a fejedelem
mindig is hitt: Cum Deo pro Patria
et Libertate. Illetve, hogy a közös
ügyért mindig érdemes harcolni.

Az avatáson Böjte Sándor
Zsolt, a városrész önkormányzati
képviselõje is üdvözölte a szobor-
állítást, majd beszámolt a körzetét
érintõ legutóbbi fejlesztésekrõl. Az
ünnepséget Besenczi Árpád,
Nemcsák Károly és Sasvári Sán-
dor színmûvészek elõadása szí-
nesítette.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Számít-e az ünnep, számít-e

akkor is, ha levesszük róla a hoz-
zákapcsolt extrákat. Volt-e igazi
húsvét? Otthon mennyire lehetett
elmerülni a miseközvetítésben,
meg lehetett-e tanulni ezt a fajta fi-
gyelmet? Mennyire vesszük ko-
molyan ezen ünnepek tartalmát?

Nem akarjuk, hogy esetleg a
templom legyen a fertõzés tovább-
adásának a helye. Az állandó fer-
tõtlenítést nehéz lenne megoldani.
Ezért átmenetileg változott a mise-
rend: vasárnaponként még nincs a
plébániatemplomban három
szentmise. Viszont az is látszik,
hogy kell egy fix pont, amikor min-
den összedõlni látszik. Azt is el
kell mondani, hogy bár nem sírom
vissza ezt az idõszakot, azért vol-
tak benne olyan szép pillanatok,
amik az egyébként rohanó világ-
ban nem. Volt olyan család, ahol a
közös reggeli mellé szokás lett a
közös reggeli ima is. Ahogy a se-
gítõ összefogás is megható volt.

Bazitára több mint negyven ház-
tartásba én hordtam ki a plébániai
Hírlevelet, mert tudtam, hogy inter-

net híján ezzel tudnak az idõseb-
bek tájékozódni közösségünkrõl.
Sokukkal kerítésen keresztül ek-
kor is tudtam találkozni.

Ebben az idõszakban is folya-

matosan szerkesztettük a Hírleve-
let és Magazinunkat, melyet hon-
lapunkon tettünk elérhetõvé, vala-
mint levelezõlistán keresztül juttat-
tunk el.

Azon is elgondolkodtam az
üres templomban, hogy vannak
olyan kisebb falvak, ahol szinte
egész évben ez a helyzet, bár
nem tilos templomba járni. Ez
azért szomorú! És az intellektuális
feladatok mellett volt idõ a bazitai
templom tatarozásának folytatásá-
ra, a kertvárosi templom üvegabla-
kainak fóliázásához, egy nagyta-
karításhoz. Elkezdtünk készülni a
nyári napközis táborra. Lassan je-
lentkeznek újra keresztelõre. Szo-
morúságot jelentenek az elmaradt
esküvõk és a jegyesoktatás, elsõ-
áldozók zarándoklata. A legna-
gyobb fájdalom pedig azoké, akik
az elmúlt hónapokban veszítették
el a hozzátartozójukat, akit esetleg
az utolsó idõkben nem is látogat-
hattak, és a temetésen sem lehe-
tett kellõen méltón elbúcsúzni.

KIHÍVÁS VOLT ELJUTNI A HÍVEKHEZ
MISÉZÉS A TILALOM ALATT

Molnár János atya

– b. k. –

A Városi Fúvószenekar adta
térzene vezette fel az ünnepséget,
mely az elmúlt közel három hónap
elsõ nyilvános rendezvénye volt
Zalaegerszegen. Az eseményen
Bali Zoltán alpolgármester mon-
dott tisztelgõbeszédet. 

– Az I. világháború után sokan
nem tértek vissza, és a háború
nemcsak a csataterek, hanem a
mindennapok történéseinek része
lett. A holtak hazaszállítása leg-
többször nem volt megoldható. El-
maradtak a halotti szertartások, a
hagyományos rítusok.

1917-ben IV. Károly foglalta ha-
tározatba a közösségek, városok
méltó megemlékezésének helyéül

a felállítandó emlékmûveket. (A
kezdeményezõ báró Abele Ferenc
vezérkari õrnagy.) 1924-ben külön

ima szólt a templomokban, tör-
vény is született a megemlékezés-
re (melyet késõbb, 1945–1989 kö-
zött mégsem tartottak be). Kiala-
kult az ünnepségi protokoll. 1943-
tól a II. világháború hõsi halottjairól
is vésetek készültek, majd 2001-
tõl a törvény újra megerõsítette a
megemlékezési szándékot.

– Milyen üzenete van ezeknek
az emlékmûveknek közel 100 év
távlatából? Magyarország becsü-
letének megvédése minden or-
szágrészt érintett. Akkor van siker,
ha a nemzet összefog és nem
egymás ellen van. A tiszteletteljes
fõhajtás és a jövõ nemzedékének
hazaszeretetre nevelése most a
feladatunk. Az utókor parancsa és
követelmény ez a jövõ nemzedék
felé. Az emlékmûvek a béke jelké-
pei is. Becsüljük meg a háború
nélküli életet – majd Bali Zoltán az
elmúlt hónapok eseményeire utal-
va a hétköznapi hõsök, az áldozat-
vállalók, az összefogás megbe-
csültségét is hangsúlyozta. 

Az ünnepség koszorúzással ért
véget.

HÕSÖK NAPJA
 Május utolsó vasárnapján városi ünnepség keretében az el-
esett magyar hõsökre emlékeztek az Október 6. téri emlékmûvek-
nél.

RÁKÓCZI ÖRÖKRE A SZABADSÁG SZIMBÓLUMA
FELAVATTÁK A FEJEDELEM MELLSZOBRÁT

 A Zalai Polgári Körök Egyesületében már évekkel ezelõtt meg-
fogalmazódott a gondolat, hogy más megyei jogú városokhoz ha-
sonlóan Zalaegerszeg is állítson emléket II. Rákóczi Ferencnek.

Nemcsák Károly is közremûködött az ünnepségen.
A szobor elõtt középen Gulyás Gergely,
mellette Béres János és Sasvári Sándor.



4 Hirdetés



– pet –

A „Könyvtár a küszöbön!” prog-
ram részleteirõl Kiss Gábor igaz-
gató tájékoztatta a közleményben
a sajtót. Eszerint június 2-tõl elõre
egyeztetett módon és idõsávok-
ban lehetõség van könyveket köl-
csönözni anélkül, hogy át kellene
lépnie a vendégeknek a könyvtár
küszöbét. A szolgáltatás igénybe-
vételéhez azonban egy elõzetes
online igénylés szükséges. 

Az igényeket a www.dfmk.hu
honlapon megtalálható ûrlapon,
e-mail-címen (konyvrendeles@
dfmvk.hu), vagy a 92/311-342-es
telefonszámon lehet egyeztetni.
Minden olvasó maximum 5 darab
könyvet kérhet. A lejárati idõn be-
lül csak egyszer lehet kölcsönözni
Az átvételhez szükséges az olva-
sójegy is, hiszen a szolgáltatás
csak a beiratkozott könyvtárláto-
gatók számára elérhetõ. A könyv-
kiadás helyszíne a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár fõbejá-
rata (esõbeálló), de a többi tag-
könyvtárban is elérhetõ ez a szol-
gáltatás.

Amennyiben az egyeztetett idõ-
pontban valaki nem veszi át a kért
könyveket, azok ismét kölcsönöz-
hetõvé válnak a többi olvasó szá-
mára. A dokumentumok kiválasz-

tásában segít az otthonról is elér-
hetõ online katalógus.

Tóth Renáta igazgatóhelyettes
lapunkat arról is tájékoztatta, hogy
kölcsönzésre csak hétköznap van
lehetõség: a 65 év feletti olvasókat
9.00–12.00 óra között, a 65 éven
aluliakat pedig 13.00–17.00 óra
között várják. Mindenkit arra kér-
nek, hogy a könyvtár elõtti várako-
zás közben tartsák be a másfél
méteres távolságot. A könyvcso-
mag átvételekor pedig kötelezõ a
maszkviselés és a kesztyû hasz-
nálata. A könyvtár munkatársai is
kesztyûben és maszkban végzik
munkájukat – tette hozzá.

A Könyvtár a küszöbön! prog-
ram csak kölcsönzésre szolgál, a
korábban kivitt dokumentumok vis-
szavételére egyelõre nincs mód.
Szünetel továbbá a folyóiratolvasó
és a helyben használat is, illetve
nyomtatásra és elõjegyzésre sincs
lehetõsége az olvasóknak.

Minden további információ a
www.dfmk.hu oldalról elérhetõ.

– Bánfi Kati –

– A hirtelen változások mind-
annyiunk életére hatással vannak.
A mostani helyzet a váratlanságá-
val és erõszakosságával megbil-
lentette életünk folyamát és megkö-
veteli, hogy az eddig megszokott
életformánkat, életritmusunkat
részben vagy egészben feladjuk,
átalakítsuk, és elviselhetõ módon
igazodjunk hozzá. Vagyis megpró-
báljunk alkalmazkodni.

– Milyen reakciók várhatók
minderre?

– Nem egyformán viseljük a
megváltozott létet. A reakciónk függ
a személyiségünktõl, a velünk szü-
letett temperamentumtól, a jelenle-
gi életkörülményeinktõl, egészségi
állapotunktól és eddigi élettapasz-
talatainktól. A bizonytalanság, létbi-
zonytalanság, fenyegetettség, ösz-
szezártság, (mozgás)korlátozott-
ság pszichés változásokat okozhat.
Gondolok itt a szorongás és az ag-
resszió erõsödésére, a gyakoribb
konfliktusokra, hangulatingadozás-
ra, fásultságra. A hetek múlásával a
türelmünk is fogy, fõleg a gyere-
keinké, így még több a konfliktu-
sunk, nagyobb az elkeseredés.

– Magát a bezárt létet hogyan
viselhetjük?

– Különbözõképpen állunk eh-
hez is hozzá. Vannak, akiknek „jól
esik az otthonmaradás”. Úgy ér-
zik, végre több idõt foglalkozhat-
nak a gyermekeikkel, szeretteik-
kel, az elmaradt teendõikkel. Két-
ségtelen, hogy ez az idõszak a le-
lassuláshoz, az elmélyedéshez,
rendrakáshoz, rendszerezéshez,
alkotáshoz, összegzéshez ideáli-
sabb. Talán az eddigi életünket is
más szemmel látjuk majd. Türel-
mesebbek lehetünk, és jobban
észreveszünk és megbecsülünk
apró, jó dolgokat is. A mérleg má-
sik oldalán vannak azok, akiknek
ez nehezebben megy. Talán azért,
mert eleve összerendezettebbek,
eddig is maradt idejük mindenre,
többé-kevésbé teljesítették élet-
feladataikat, vagy nagyon pörgõs
életmódjuk volt. Õk fokozottabban
élik meg az üresjáratot, a tétlen-
ség súlyát. Erõsebben hiányolják
az eddigi napi ritmust, amely meg-
adta a hasznosság és fontosság
érzetét. 

– Hogyan könnyíthetjük meg
magunknak a helyzetet?

– Ez egy tartós instabil állapot.

Az elviselése könnyebb, ha a belsõ
biztonságunk megerõsítésére/
visszaállítására/megteremtésére
teszünk lépéseket. Törekedjünk ar-
ra, hogy a szorongásunk csökken-
jen; az indulatkitöréseket és a konf-
liktusokat asszertív módon kezel-
jük, valamint a depresszív hangulat
mérséklõdjön. Az erõforrásainkat le
kell porolni, és bõvíteni kell a meg-
küzdési repertoárunkat. Ki a termé-
szetbe, levegõt! – gondolatok biz-
tos, hogy mindnyájunkban megfor-
dultak. Aki teheti, élvezze ennek a
hatását. Ha mozgást és zenét vi-
szünk az életünkbe, bármilyen
sport, testmozgás, tánclépések,
éneklés, zenehallgatás, hangsze-
ren való gyakorlás, szintén elõre-
léptünk testi-lelki egészségünk
megõrzésében. Ha kézmûveske-
désnek, barkácsolásnak, kerti mun-
kának, bármilyen mûvészetnek,
hobbinak, alkotó folyamatnak szen-
telünk idõt, örömmel végezzük eze-
ket, biztosan jobban érezzük ma-
gunkat. Az érzelmi hullámvasúton
utazóknak tanácsos koncentráltan
csak arra figyelni, ami átlátható és
belátható az élethelyzetüket tekint-
ve. Aki valóban rosszul érzi magát,
ne tétovázzon ebben az idõben is
segítséget kérni, hiszen mindany-
nyiunk számára nehéz a szûkebb-
tágabb családunktól távol lenni.
Negatív gondolatokkal ne terheljék
szervezetüket, ne rágódjanak, ne
aggódjanak olyan dolgokon, amire
nincs befolyásunk. Helyette keres-
senek elfogadható, akár egészen
apró, de jó történéseket az életük-

ben, ami erõt ad. A reménybe vetett
hit lendületet ad, legyen célunk, ter-
vezzünk elõre, és használjuk ki az
idõt célunk megvalósítására, leg-
alább az elsõ lépésekre. 

S végül a legfontosabb taná-
csok a szakembertõl:

– Vegyük észre a jelentéktelen-
nek tûnõ kedvességeket, és mi is
ajándékozzunk kedvességet, fi-
gyelmességet. Az elégedetlensé-
get, a kritikát tegyük félre. Lássuk
meg, ha társainknak segítségre
van szüksége, legyünk önzetlenek,
tegyünk jót, okozzunk örömöt, és fi-
gyeljük a hatást magunkon is.
Érezni fogjuk. 

– Bánfi Kati –

– Országos akciót hirdetett Ha-
jas László mesterfodrász, „Szé-
pítsd a dokit!” néven. Csatlakoz-
tam a kezdeményezéshez, mely-
ben ingyenes szolgáltatást kérhet-
nek az egészségügyben dolgozó
férfi dolgozók. Most, hogy már új-
ból teljes mûszakban dolgozom,
már jöttek a mentõállomásról és a
kórházból. Országosan közel
4500 tag csatlakozott a felhívás-
hoz, Zalaegerszegen csak néhá-
nyan.

– És te miért? 
– Más akciókban is részt szok-

tam venni. Fontosnak tartom a se-
gítségnyújtást. Fõleg azért, mert
én is voltam már kilátástalannak
tûnõ életkörülmények között, so-
kat számít ilyenkor, ha valaki mel-
léd áll és terelget egy másik út fe-
lé. 

– Ezt hangoztatod a pályavá-
lasztási napok alkalmával is.

– Már kétszer felkértek, hogy
legyek elõadó, beszéljek a saját
szakmai utamról, biztatva ezzel a
fiatalokat. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy legyen egy jó szak-
mánk. 

– De nemcsak látványosan
segítesz, hanem csöndesen is.
Kevesen tudják, hogy a botfai
speciális gyerekotthonban is
grátisz vágod a fiúk haját.

– Egy ismerõsömmel közösen
szerveztük ezt az akciót. Bezerics
Dániel fõzött a fiúknak, én pedig
levágtam a hajukat. Közben nekik
is a jó szakma elõnyeirõl beszél-
tem.

– Hogyan lettél nõi-férfi fod-
rászból borbély?

– Mivel kezdett újra divatba jön-
ni a szakáll, amit igényesen is le-
het viselni, ûrt láttam ennek a
szakmai oldalában. Aztán úgy ala-
kult, hogy a hajvágásnál is kizáró-
lag férfi vendégek maradtak, és
olyan pasiknak jó betérni hely lett

a szalonom, ahova jöhet a kutyus
is, és ahol néha d.j. vagy zené-
szek adják a háttérzenét. 

– Nem akárki avatta fel a szé-
kedet sem. 

– Balaicz Zoltán polgármester
volt az elsõ vendégem az immár
hároméves szalonban. 

– Ahol azóta tanulókat is fo-
gadsz.

– Egyre kevésbé látnak a mai
tanulók olyan munkahelyet, ahol
örömmel végzik a dolgukat a szak-
emberek. Én kifejezetten ilyent
akartam mutatni nekik, és úgy tû-
nik, kölcsönösen megfelelünk egy-
másnak. 

– Még a Mikulás is nálad iga-
zíttat szakállat.

– Igen, erre is volt példa –
mondja félmosollyal. December
elején vendégünk volt a Mikulás,
meglepve a gyerekeket, akiknek
ingyenes volt a hajvágás. De már
több alkalommal gyûjtöttünk ado-
mányt  beteg gyermekek gyógyke-
zeléséhez. Most a vírushelyzet mi-
att ugyan csúszik a program, de
Budapesten egy jótékony utca-
fesztivált szerveznek szintén be-
teg gyerekek javára, amin minden-
képpen szeretnék részt venni. 

– De zalaegerszegi utcákon
is láttunk már jótékony célból a
Dísz téren, a vadpörkölt- vagy a
pálinkafesztiválon, családi na-

pon. Nyilván nem reklámcéllal,
hiszen több mint egy hónapos
az elõjegyzési listád. Hogy fér
az energiádba mindez? 

– Én is kaptam segítséget, ami-
kor nehéz volt, ezért én is szeretnék
adni annak, akinek most nehéz. 
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Buszos kirándulást a központi
szabályozás nem engedi, pedig az
5 napos táborból egy nap mindig
egy érdekes kirándulással telt el.
Másrészt az étkezést is csak ház-
hoz szállítással engedélyezik. Az
ÁVH épületében pedig nincsen
konyha, ahol a szükséges háttér-

munkákat meg lehetne oldani. Ezért
döntött úgy a múzeum vezetõsége,
hogy idén nem rendezik meg a két-
szer egyhetes tematikus tábort. 

A kézmûvestábort a 6–12 éves
gyerekeknek viszont meghirdetik,
mivel a falumúzeumban adottak a
feltételek. 

ELMARAD A RÉGÉSZTÁBOR
KÉZMÛVESTÁBOR VISZONT LESZ

 A Göcseji Múzeum régésztábora az idén nyáron elmarad a jár-
vány okozta helyzet miatt – tájékoztatta lapunkat az intézmény.

A JÓTÉKONY BORBÉLY
 Fiatal, tehetséges szakember, már tanulóévei alatt is kitûnt a
sorból. Aztán úgy alakultak az élet dolgai, hogy visszahozhatott
egy már-már kihalóban lévõ szakmát. Nevét azonban nemcsak a
foglalkozása, hanem számtalan jótékony akcióban való részvétel
is hirdeti. Ahogy az a „szakállas” bor is, melyet róla neveztek el,
de Zalaegerszegen forgatott videóklip is készült a munkájáról.
Farkas Péterrel beszélgettünk legutóbbi felajánlása révén, mely
az egészségügyben dolgozóknak nyújt ingyenességet. 

Középen Farkas Péter, mellette Szántó Ákos (jobbról) és Olasz Ádám

A BEZÁRT LÉT HATÁSAI
FOGY A TÜRELEM, ÜRESJÁRATOK, FIGYELNI AZ ÁTLÁTHATÓSÁGRA
 Új pszichés megtapasztalások zargatják a családok és egyedül
élõk otthonát a kijárási korlátozás miatt. Ajtócsapkodások, emelt
hangú, egyre durvább hangnemû szóváltások hangzanak fel in-
nen-onnan, mind gyakrabban. Másokat a fásultság, a szorongás
vagy a teljes magány köt gúzsba. A korlátozottsággal, bezártság-
gal, összezártsággal kapcsolatos érzésekrõl, hatásokról kérdez-
tük Simon-Csikós Krisztina klinikai és mentálhigiéniai gyermek-
és ifjúsági szakpszichológust. 

ONLINE IGÉNYLÉS, SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
ELINDULT A KÖNYVTÁR A KÜSZÖBÖN! PROGRAM

 Az enyhítések ellenére a könyvtárak egyelõre nem látogatha-
tók, hiszen az erre vonatkozó tilalmat az Operatív Törzs még nem
vonta vissza. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az átme-
neti helyzetben viszont egy új szolgáltatással várja az olvasókat.



6 Városháza

 Megújult a Zalaegerszegi Te-
levízió eszközparkja, illetve a
mûsorok hátteréül szolgáló
díszlet. A fejlesztésre pályázati
forrásból került sor. Az avatást
április elsejére, a városi televí-
zió 35. születésnapjára tervez-
ték, de a járványhelyzet közbe-
szólt. Az ünnepségre így csak
most nyílt lehetõségük.

– pet –

Az eseményt sajtótájékoztató
elõzte meg, ahol Frauenhoffer
Márta ügyvezetõ számolt be a pro-
jekt részleteirõl. Elhangzott: már
négy éve tervezték az eszközpark
felújítását, ami végül egy pályázat-
nak köszönhetõen, mintegy 32
millió forintból valósulhatott meg.
További kétmillió forintból pedig
megújult a stúdió díszlete is. Im-
már új háttérrel jelentkezik a Hír-
adó és az Egerszegi Esték címû
mûsor. Bár a kilencvenes években
sor került már egy nagyobb fej-
lesztésre, a mostani az eddigi leg-
nagyobb és legjelentõsebb a ZTV
történetében.

A megújulást üdvözölte Balaicz

Zoltán polgármester is, aki el-
mondta: 1985-ben jött létre Zala-
egerszegen a városi televízió. Ak-
kor még a VMK-ból sugározták az
adást. Az alapításban nagy szere-
pe volt a kulturális intézmény ak-
kori igazgatójának, Kováts Flórián-
nak, aki sajnos már nem lehet kö-
zöttünk. A „régi arcok” közül vi-
szont Tóth Sándor, Vörös Nándor
és id. Balaicz Zoltán még most is
aktív.

Az elmúlt 35 évben a tévé törté-
nelmi pillanatoknak volt tanúja és
hiteles közvetítõje: elég, ha csak a
rendszerváltozás pillanataira, a ta-
xisblokádra, illetve a rengeteg köz-
életi, kulturális és sporteseményre
gondolunk. A mindenkori városve-
zetésnek is fontos, hogy a helyi te-
levízió betölthesse azt a szerepet,
amit az alapítók szántak neki. Eh-
hez azonban megfelelõ infrastruk-
turális háttér is szükséges. A mos-

tani pályázat ehhez nyújtott segít-
séget. A polgármester reméli,
hogy mindez jól látható lesz majd
a mûsorokon is.

A fejlesztés részleteit Miklós
András stúdióvezetõ ismertette.
Mint mondta: a helyi televízióknak
kiírt eszközfejlesztési pályázaton
sikerült 32 millió forint támogatást
nyerniük, melynek köszönhetõen
4 új kézikamerát és egy vállkame-
rát vásároltak. Az új eszközökkel
már filmes irányba is el tudnak
mozdulni. Sor került továbbá az
adás kijátszásához szükséges
rendszertechnika korszerûsítésére
is, ennek következtében a nézõk
egy része már HD-ben nézheti a
ZTV mûsorait.

Frauenhoffer Márta mindehhez
hozzátette: a pályázat hatalmas
elõrelépést jelent a tévé életében,
ám bõven lenne még tennivaló. A
jövõben szeretnének új stúdióka-
merákat vásárolni, és annak is itt
van az ideje, hogy lecseréljék a 18
éves fénytechnikát és fényvezérlõ
pultot.

A sajtótájékoztatót születésnapi
ünnepség és kötetlen beszélgetés
zárta.

ESZKÖZ- ÉS STÚDIÓFEJLESZTÉS A ZTV-NÉL
ÚJ DIZÁJNNAL JELENTKEZIK A HÍRADÓ ÉS AZ EGERSZEGI ESTÉK

– AL –

Zalaegerszeg turisztikai vonz-
erejének még mindig fõ húzóereje
az AquaCity, hangsúlyozta Ba-
laicz Zoltán polgármester a nyitást
bejelentõ sajtótájékoztatón. El-
mondta: a koronavírus-járvány ki-
törésekor még azzal számoltak,
hogy idén nyáron zárva tartják a

fürdõt. Ahogy közös összefogás-
sal sikerült megfékezni a járványt,
átgondolták szándékukat. A jár-
ványhelyzet következményeként
ugyanis nagyon sok család se
belföldön, se külföldön nem tud
nyaralni. Sok család felélte tarta-
lékait, vannak, akik munkájukat is
elvesztették, illetve feláldozták
szabadságukat a gyermekfel-
ügyelet miatt. Figyelembe véve
ezeket a körülményeket, döntöt-
tek a nyitás mellett, hogy az
AquaCity-ben pótnyaralási lehetõ-
séget biztosítsanak a zalaeger-
szegieknek és a Zala megyeiek-
nek. 

Eddig minden évben emelték a
jegyárakat, idén viszont csökken-
tik. Például 2019-ben egy egész
napos felnõtt fürdõjegy 3 ezer fo-
rintba került, Egerszeg-kártyával
pedig 1500 forintba. Ez most
2600-ra illetve 1300-ra csökken.
Lesznek gyermekprogramok ani-
mátorokkal, hogy az elmúlt hóna-
pokban kifáradt szülõk valóban pi-
henni tudjanak, és lesznek felnõt-
tek érdeklõdésére számító progra-
mok, illetve tematikus hétvégék is.
Mindezzel a családoknak kíván-

nak kedvezni, jöjjenek minél töb-
ben, hogy az AquaCity sikeres
szezont zárhasson, jelezte a pol-
gármester.

Bánhegyi Péter, az élményfür-
dõt üzemeltetõ Zalaegerszegi Lé-
tesítményfenntartó Kft. ügyvezetõ-
je a járványügyi intézkedésekrõl
beszélt. Az öltõzõkben, a zuhany-
zókban és az illemhelyeken órán-

kénti fertõtlenítõszeres takarítást
végeznek, a kapaszkodókat, a
korlátokat pedig félóránként fertõt-
lenítik. Már a bejáratnál biztosítják
a kézfertõtlenítés lehetõségét a
vendégeknek, akiknek egy tájé-
koztatót is átadnak az egészség-
ügyi elõírásokról, amelyben a kö-
telezõ távolságtartásra is felhívják
a figyelmet. A hullámmedencéket
és nagy csúszdákat lehet használ-
ni, a jakuzzi élményelemeit viszont
nem. Minden egyes értékesítõhe-
lyen az online pénztárgép mellett
bankkártya-elfogadó terminál is
lesz, ami egyébként csak januártól
lesz kötelezõ.

Idén is kinyit a strandkönyvtár,
három szombaton: június 27-én, jú-
lius 25-én és augusztus 29-én pe-
dig strandröplabda-bajnokságot
rendeznek. (Esõnap vasárnap.) A
családok számára ezeken a napo-
kon más sportprogramokat is szer-
vez a Keresztury VMK. Flaisz Ger-
gõ igazgató elmondta, a tematikus
programokat a hétvégekre fóku-
szálva állították össze. Június 13-án
Manó-nappal indítanak, számos
érdekes elfoglaltságot kínálva a
gyerekeknek. 

NYARALÁST KÍNÁL
AZ AQUACITY

 Június 13-án, szombaton nyit ki az AquaCity Vízicsúszda- és
Élménypark, amely idén a koronavírus-járvány miatti nehézsége-
ket ellentételezve, pihenést és kikapcsolódást szolgáló progra-
mokkal és kedvezményes jegyárakkal várja a családokat, a biz-
tonságos üzemeltetéshez szükséges intézkedéseket betartva. 

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû, 2021. május 31-ig tartó közalkalmazotti jogvi-
szony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermek-
csoportban végzett nevelõmunkával összefüggõ feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet,
• felsõfokú óvodapedagógusi végzettség, vagy aki óvónõi szakkö-

zépiskolában szerzett érettségi-képesítõ bizonyítvánnyal rendel-
kezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzé-
se óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munka-
körben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett (Nkt. 99. §
(6) bek. b.) pont).

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség,

folyamatos önképzés igénye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok máso-

lata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné
Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/991-4058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú

Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis
utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: I/03-201/2020., valamint a munka-
kör megnevezését: óvodapedagógus,
vagy

• Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a
ady.ovi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkezõ pályá-
zatoknál sikertelenség esetén felbélyegzett válaszborítékban
visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEegerszeG újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-
belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

MIKES KELEMEN UTCAI TAGÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermek-
csoportban végzett nevelõmunkával összefüggõ feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet,
• felsõfokú óvodapedagógusi végzettség, vagy aki óvónõi szakkö-

zépiskolában szerzett érettségi-képesítõ bizonyítvánnyal rendel-
kezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzé-
se óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munka-
körben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett (Nkt. 99. §
(6) bek. b.) pont).

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség,

folyamatos önképzés igénye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok máso-

lata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 7. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné
Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/991-4058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú

Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis
utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: I/08-203/2020., valamint a munka-
kör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy

• Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a
ady.ovi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkezõ pályá-
zatoknál sikertelenség esetén felbélyegzett válaszborítékban
visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEegerszeG újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-
belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

HIRDETMÉNY

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ÉS

ARCULATI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSA
MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Partnerek!
Zalaegerszeg MJV a településképi arculati kézikönyvének és te-

lepülésképi rendeletének módosítására vonatkozóan a módosítási
pontok tekintetében partnerségi egyeztetést tart.

Az alábbi linken elérhetõ Önök számára a módosított arculati kézi-
könyv és a rendelettervezet.

https://zalaegerszeg.hu/up/da/tak/tak.zip

A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településren-
dezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint köz-
igazgatási hatósági eljárási szabályok eltérõ alkalmazásáról szóló
143/2020. (IV. 22.) kormányrendelet 3. § (2) bekezdése alapján a
munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus
úton történik. Észrevételeket, javaslatokat az elkészült tervezet ön-
kormányzati honlapon történõ közzétételétõl számított 15 napon be-
lül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

Fentiek alapján Zalaegerszeg MJV településképi arculati kézi-
könyv és településképi rendelet módosításának partnerségi egyez-
tetése keretében 2020. június 13-ig – névvel és címmel ellátott – ja-
vaslatot, észrevételt tehetnek papíralapon (Zalaegerszeg MJV Ön-
kormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) vagy a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre. 

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Fõépítészi Osztályához (Zalaeger-
szeg, Kossuth L. u. 17–19. 413. iroda, tel.: 92/502-134).

Együttmûködésüket és segítségüket elõre is köszönöm.

Tisztelettel: Balaicz Zoltán
polgármester
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– Mióta tölti be a pozíciót a
ZTE-nél? – kérdezzük tõle.

– Nyáron lesz két és fél éve,
hogy felügyelem a klubnál az után-
pótlás nevelését.

– Miként értékeli az utánpót-
láscsapatok félbeszakított sze-
zonbeli szereplését?

– A tizenhat éves korosztálytól
felfelé a tizenkilenc évesekig  az
eredményességet úgymond hát-
térbe szorítottuk. Az idei idény
olyan köztes szezon volt a követ-
kezõ szezon átszervezése elõtt.
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra,
hogy a fiatalok korosztályuknál
idõsebb csapatban lépjenek pá-
lyára. Tettük ezt fejlõdésük érde-
kében, még ha a bajnokságukban
az eredményesség rovására is

ment. Az alacsonyabb korosztá-
lyoknál más volt a helyzet, ott nem
történt átszervezés. Itt az eredmé-
nyességre is büszkék lehetünk, a
14 és a 16 évesek is a felfüggesz-

tés pillanatában elsõk voltak baj-
nokságukban. Sajnos, a jelen
helyzetben még nem tudjuk, mit ér
a két bajnoki cím.  Feljuthatnak az
elsõ osztályba vagy sem? Várunk
az MLSZ döntésére.

– Mi a vezérlõ elv az utánpót-
lás-nevelés terén a ZTE FC-nél? 

– Számunkra a gyerekek fejlõ-
dése a legfontosabb, hogy minél
több fiatalnak sikerüljön az elsõ
csapat közelébe kerülnie. Ennek el-
lenére minden mérkõzésre úgy me-
gyünk ki, hogy nyerni akarunk,
azonban akkor sincs tragédia, ha
nem sikerül. Munkánkat azon játé-
kosok száma minõsíti, akik idõvel a
felnõtteknél is megállják a helyüket.

– Mennyire elégedett az utób-
bi idõben a felnõttcsapathoz fel-
került játékosokkal?

– Nagyon nehéz helyzetben
vannak a tehetséges fiatal labda-
rúgók hazánkban, a 12 csapatos
NB I, az edzõket nyomasztó állan-
dó eredménykényszer miatt. Na-
gyon nehéz a fiatal labdarúgóknak

szerepelni az élvonalban. Csekély
lehetõség adódik számukra.  En-
nek ellenére a ZTE adta a legtöbb
játékpercet a fiataloknak. Azt mon-
dom, hogy nagyon nehéz helyzet-
ben vannak a fiatal játékosok.
Ezért is adtunk kölcsönbe több sa-
ját nevelésû fiatalt Hévízre és
Lendvára. 

– A ZTE akadémiája nincsen
bent a kiemeltek között. Hátrányt
jelent, vagy megfelelõ szakmai
munkával lehet pótolni?

– Hátrányát érezzük, mivel nin-
csenek akkora lehetõségeink, mint
a kiemelt akadémiáknak. Ezen
nem kesergünk. Igyekszünk Zala
megye legtehetségesebb gyere-
keit felkarolni, és a legjobb kép-
zést biztosítani nekik. Ha az után-
pótlásunkból valaki elmegy a ki-
emelt akadémiára, és ott megállja
a helyét, büszkék vagyunk rá, mi-
vel a lépés a mi munkánkat is mi-
nõsíti. Számunkra továbbra is az a
cél, hogy a megyébõl a tehetsége-
ket felkutassuk, és jó képzést biz-
tosítva számukra az elsõ csapat-
hoz feljuttassuk.

A LEGJOBB KÉPZÉST A ZALAI TEHETSÉGEKNEK
MOLNÁR BALÁZS A ZTE UTÁNPÓTLÁSÁRÓL

 A világjárvány megnehezítette az utánpótlás nevelését is a
sport világában. Szerte a világban – csakúgy, mint hazánkban –
több sportágban fújták le a korosztály bajnokságait. Így történt a
labdarúgásban is. Vajon milyennek ítéli meg Molnár Balázs, a
ZTE FC utánpótlásának szakágvezetõje az idei szereplésüket?
Milyennek látja a fiatalok helyzetét a klubnál?  

 Bajnoki címek, kupagyõzel-
mek, válogatottságok jellemzik
pályafutását. Elsõként választot-
ták be Zalából a Magyar Kosár-
labda Halhatatlanjainak sorába.

– Alapjában véve elégedett va-
gyok játékos-pályafutásommal –
emlékezik vissza Bodrogi Csaba. –
Volt, mikor kétévente nyertem baj-
noki címet a ZTE-vel. Az aranyér-
mek mellé három Magyar Kupa-
gyõzelem is társult. Légiós nem vol-
tam, aktív idõszakomban a magyar
kosárlabda nem állt olyan szinten,
hogy hazai játékost külföldre csábí-
tottak volna. Egy játékos több évet
játszott egy csapatnál, a ZTE-n kí-
vül két évet játszottam az Alba-
compnál. Akkor sem jószántamból
mentem el, a klub akkori vezetésé-
vel nem sikerült megegyeznem.
Egerszegen fejeztem be 36 évesen
játékos-pályafutásomat. 

– Mire gondol fájó szívvel visz-
sza pályafutásából?

– Hiányérzetem  a válogatottbe-
li szereplésem kapcsán van. Kor-
osztályos válogatottként egy nagyon
jó magyar ificsapat tagja voltam. Eb-
döntõbe juthattunk volna, sajnos ki-
golyóztak minket.  A csoportunkban
a török és a jugoszláv csapat volt az
ellenfelünk. Megvertük a jugoszlá-
vokat, ami akkor nagy tettnek szá-
mított.  A törököktõl csak két ponttal
kaptunk ki. Csak akkor eshettünk ki,
ha a jugoszlávok pontosan két pont-
tal verik törököket. A két szövetségi
kapitány úgy alakította a találkozó
menetét, hogy az említett eredmény
szülessen. A felnõttválogatottban

mintegy százszor szerepeltem. Itt
nem sikerült jó eredmény elérnem.
Olasz, görög, jugoszláv csapat ellen
éreztük a tudásbeli különbséget. Ak-
kor persze jóval nehezebb volt ered-
ményt elérni, mivel az Eb-n is csak
12 csapatos döntõk voltak.

– Beválasztották a Magyar Ko-
sárlabdázók Halhatatlanjai közé
is, miként élte meg? 

– Az 1955-ben Eb-t nyert magyar
csapat 50 éves évfordulóján történt,
erre hozták létre elsõ körben az 50
fõs halhatatlanok csoportját. Amikor
100-ra bõvült a létszám, úgy tudom
Bencze Tamás is bekerült. Kicsit
bíztam benne játékos pályafutásom
alapján, nagyon örültem neki, hogy
ebbe az elit alakulatba bekerültem.
Az országos szövetség ünnepélyes
keretek között hirdette ki a döntést.
Óriási elismerést jelentett számom-
ra.  Megválasztottak az év legjobb
kosárlabdázójának is, ami szintén
nagy örömöt okozott számomra. 

– A pályafutása befejezése
után sem szakadt el a kosárlabdá-
tól. Ügyvezetõ is volt a ZTE-nél,

manapság utánpótlásedzõként
dolgozik. Mi volt a könnyebb, ját-
szani, vagy sportvezetõként dol-
gozni?

– Játszani könnyebb volt szá-
momra. Amikor elkezdtem kosárlab-
dázni, soha nem az a cél lebegett
elõttem, hogy NB I-es játékos le-
szek, hanem szerettem a játékot. Az
elõrelépések jöttek maguktól. Az a
fajta sportoló voltam, hogy amit az
edzõim kértek, becsülettel végrehaj-
tottam. A mi idõnkben minden belül-
rõl, a lélekbõl jött. A mai fiataloknak
már lehet példaképe, láthatják, ho-
gyan válhatnak jó sportolóvá.  Én
csak tettem a dolgomat. Az életem
legnehezebb idõszakának tekintem,
amikor 2002–2008-ig, a ZTE ügyve-
zetõje voltam. Akkor kerültem ebbe
a beosztásba, amikor a gazdaság
nem állt jól, és a sport szponzorálá-
sa sem volt igazán megoldott. Na-
gyon keményen kellett dolgoznunk,
hogy mûködni tudjon a klub. Nehéz
volt megélni, de örülök annak, hogy
adósság nélkül adhattam át a klubot
az utódomnak.

– Mára sokat változott a kosár-
labda. A légiósok ellepték a baj-
nokságot. Jó ez a magyar kosár-
labdának?

– Nem tartom jó ötletnek a sok lé-
giós szerepeltetését. A szövetség is
látja a gondokat, a kötelezõ U–23-as
szabállyal a fiatalok szereplését
igyekszik elõmozdítani. A másik ol-
dalról nézve, ha egy klub nemzetkö-
zi szinten igyekszik helytállni, akkor
kénytelen a légiósok felé nyúlni. Al-
kalmazkodni kell  a nemzetközi vo-
nalhoz, ahol  egyre több a légiós.  

 A kettes számok bûvöletében
szerezte meg elsõ bajnoki cí-
mét az NB I-es labdarúgó-baj-
nokságban a ZTE FC, 2002. má-
jus 22. volt az az örömteli nap.
A zsúfolásig megtelt stadion-
ban a zalai csapat 1-1-es dön-
tetlent játszott a Fradival, és
behozhatatlan elõnyre tett szert
a bajnokságban. A kék-fehérek
akkori csapatkapitánya
Kocsárdi Gergely volt.  

– Hatalmas élmény volt játé-
kos-pályafutásom során az a talál-
kozó, amelynek eredményeként
bajnokok lettünk – emlékezett
Kocsárdi Gergely. – A csúcsot je-
lentette a bajnoki aranyérem, és
az azt követõ ünneplés máig felejt-
hetetlen marad számomra. 

A szurkolók is kitettek magukért
a találkozón, a hatalmas buzdítás
mellett a stadionban ezt lehetett ol-

vasni: „A mi hõseink”. A csapatka-
pitány  késõbb még ért el sikereket
a kék-fehéreknél. Csank János ve-
zetõedzõ irányításával a Magyar
Kupában szerzett ezüstérmet a za-
lai együttes. A találkozó után ne-
héz volt Kocsárdi Gergelynek és a
többieknek is elfogadnia az ezüst-
érmet, ami ma már szépen csillog.
A bajnokságban még egy bronz-
érem is jutott számára. Kocsárdi
Gergely a kényszerû fél éves
lendvai kitérõ  kivételével egész
pályafutását a ZTE-nél töltötte. 

– Történt, hogy a vezetés
Dudics személyében egy váloga-
tott jobb bekket igazolt, nem kap-
tam szerzõdést, így kerültem a

szlovén Lendva csapatához. Du-
dics fél év után távozott, és 2008
februárjában megkeresett a ZTE
vezetése, és én visszatértem.
Nem volt bennem tüske, a 2013-as
visszavonulásomig még szép éve-
ket töltöttem el a ZTE-nél. 

A kapitánytól nem állt messze
más tevékenység sem, például az
éneklés.  Tevékeny részt vállalt a
ZTE-induló elkészítésében.

– A ZTE-induló készítése során
több játékost is meghallgattak. A vé-
gére négyen maradtunk a kalap-
ban. Aztán én lettem a befutó. Vi-
szonylag minden elõképzettség nél-
kül, elég gyorsan sikerült a felvétel.

Pályafutásának befejezése után

sem szakadt el kedvenc klubjától a
játékos. Egész élete a labdarúgás
körül forgott, egyenes út vezetett a
sportvezetõi pálya felé, ehhez kép-
zettséget szerzett a Testnevelési
Egyetemen. A ZTE klubigazgatója
volt, de dolgozott szeretett klubjá-
nál az utánpótlás területén is. Az
igazgatói poszt betöltése során sok
tapasztalatot szerzett. Szlovéniá-
ban, a Lendva csapatánál is tevé-
kenykedett. Jól érzi magát a sport-

vezetõi szerepben, teljes erõvel
szurkol a mai csapatnak.  

– Nagyon rosszkor jött a kény-
szerszünet – mondja. – A csapat
jó passzban volt, jöttek a gyõzel-
mek, látok annyi erõt a fiúkban,
hogy kiharcolják a bentmaradást.
A játékoskeretet jó labdarúgók al-
kotják, képesek lesznek arra, hogy
a ZTE megõrizze élvonalbeli tag-
ságát. Ehhez nagyon fontos lesz a
riválisok elleni jó szereplés.

BAJNOKI ARANYAK, KUPAGYÕZELMEK
AZ ELSÕ KOSÁRLABDÁS HALHATATLAN ZALÁBÓL

EGY PÁLYAFUTÁS KÉK-FEHÉRBEN
„A MI HÕSEINK”
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