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KLÍMAVÉDELEM KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL IS

 Új fák telepítését, kerékpárutak építését tartalmazza többek között a város közgyûlésének tavaly elfogadott klímavédelmi stratégiája, amellyel a 2017–2022 idõszakra vonatkozó cselekvési tervet egészítették ki. A környezet védeleméért, a levegõ tisztaságáért a lakosság is sokat tehet, hangzott el az új klímavédelmi
programmal kapcsolatos sajtótájékoztatón.
– A. L. –
Gecse Péter városüzemelésért felelõs alpolgármester elöljáróban arról beszélt, hogy az elmúlt éveket a környezettudatosságra való figyelemfelkeltés kísérte. Ökoiskolák, zöld óvodák
jöttek létre. Az önkormányzat intézményei mellett a gazdasági
élet szereplõi, a civilek és a város
lakóközösségei is sokat tettek a
környezetvédelemért. Az utóbbi

idõszakban azonban elszaporodtak az illegális hulladéklerakások,
fõként a szelektív hulladékgyûjtõ
szigeteknél, melyek felszámolására évente 7–8 millió forintot
kénytelen költeni az önkormányzat. Kérte a lakosságtól azt is,
hogy éljenek a zöldhulladék elhelyezésének módjaival, vagy otthon komposztálják a nyesedékeket, 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, Zalaegerszeg a klímavédelemért” címû
tavaly elfogadott stratégiával kapcsolatban többek között a zöldfelületek növelésérõl beszélt. 2019ben egy közösségi akciót hirdettek
meg, melyhez cégek, alapítványok, intézmények és magánszemélyek csatlakoztak, így most már
a tervezett ötezer helyett több mint
7 ezer fa cseperedik a városban. A
járványügyi helyzet miatt a felajánlók lelkesedése nem csappant
meg, így õsszel folytatódhat az új
fák telepítése.
(Folytatás a 2. oldalon.)

KIHÍVÁS VOLT ELJUTNI A HÍVEKHEZ
 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 „Trianon 100” országos programsorozathoz kapcsolódó ünnepségen Balaicz Zoltán polgármester mondott beszédet. Kiemelte: június 4-e 2010 óta a nemzeti
összetartozás napja is, mely azt
üzeni számunkra, hogy történelmünk legsötétebb napja ne csak
lesújtson, hanem erõt is adjon a
magyarság számára. Ami igazságtalan volt régen, az is marad
az idõk végezetéig. Az idõ ugyanis 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 mentek, mert a hazájuk szólította õket.
De száz évvel Trianon után mi,
magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat. Mert megmaradtunk.
Az 1920. június 4-i döntés ellenére, és azóta is, hiszünk abban,
hogy nemzeti összetartozás nélkül
nincs nemzeti felemelkedés, hiszünk abban, hogy minden magyar felelõs minden magyarért –
hangzott el. Balaicz Zoltán szerint
nincs határon inneni és határon túli magyar ügy, csak egyetlen magyar sorsközösség, egyetlen magyar ügy van. Ugyanakkor nem
szabad, hogy csak a gyász és a
fájdalom legyen örök. A reménynek is öröknek kell lennie. Mert a

Az akció 2020. július 15-ig érvényes.

– pet –

gyász mellett a magyar nemzet
megmaradását és az elcsatolt országrészek összetartozását is ünnepeljük, amelyet sem birodalmak, sem diktatúrák, sem hadseregek nem tudtak megbontani!
Az országzászló-avatáson köszöntõt mondott Galbavy Zoltán, a
településrész önkormányzati képviselõje is, aki örömét fejezte ki az
iránt, hogy épp ebbe a városrészbe kerülhetett az új emlékmû. Az
ünnepségen Besenczi Árpád,
Debrei Zsuzsanna, Hertelendy Attila színmûvészek, valamint a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
és a Városi Vegyeskar mûködött
közre. Majd egyházi áldás és koszorúzás 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.)

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 plébánia kormányzóját.
– Bánfi Kati –
– Ilyen nekem még nem volt,
hogy nyilvánosan misézni ne lehetett volna. Megszokni nem akartam, de elfogadtam, hogy most ez
a helyzet. Dupla annyi feladattal,
sok logisztikával járt eljuttatni a hívekhez az evangéliumot. Kihívás
volt. De az elsõ apostoloknak sem
volt miserendjük, se mûködõ hivataluk, 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 velük. Az üres templomban tartott

miséket videóra vettük, és a honlapon keresztül meg lehetett nézni.
Élõ adást mi nem tudtunk biztosítani, ezért nagy segítség volt a helyi tévé közvetítése. Mert a híveknek 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 plébános.
– 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 fiataloknak jobban ki kellett venni a részüket, hiszen az idõsebb korosztály esett ki legjobban a közösségi
életbõl. Így közös ima volt az érettségizõkért, karanténlitániát tartottunk a saját lakásból videón keresztül. Önkéntesekkel segítettünk
a bevásárlásban, voltak, akik
maszkokat varrtak.
– Könnyû volt megnyerni a
fiatalabb korosztályt?
– Vannak lelkesek és szinte elérhetetlenek egyaránt. Most pünkösdkor lett volna a bérmálás, amit
majd õsszel tartunk meg. Kérdés
nekem is, hogy ezek a fiatalok eljönnek-e a szabadtéri misére?
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

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 zalaegerszegi látogatása során azon a sajtótájékoztatón, amelyen két zalai
cég képviselõjének adott át munkahelyvédelmi bértámogatói okiratot.
– A. L. –
Dr. Palkovics László elöljáróban elmondta, hogy Magyarország 2019-ben 5 százalékos gazdasági növekedést ért el, megszerezve Európában az elsõ helyet. A
munkanélküliségi ráta 3,5 százalékra csökkent. Minden jel arra
mutatott, hogy ez a tendencia folytatódik idén is, de februárban elindult koronavírus-járvány, amely

gyors terjedésének, ami mellett
legfontosabb ügynek kezelte a
munkahelyek megtartását. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként
bevezették a „kurzarbeit” támogatást, amit mostanáig 137 ezer dolgozó után igényeltek a munkáltatók, akik az elbocsátás helyett a
csökkentett munkaidejû foglalkoztatás mellett döntöttek. Mint mondta, a kutatással és innovációval is
foglalkozó cégek fejlesztései te-

indítottak, melyre 13 ezer kérelem
érkezett be, amelybõl 7500-at már
elbíráltak. Zala megyében eddig
5100 munkavállalónak segített a
kormány munkahelyének megõrzésében, ebbõl 14 kutatás-fejlesztési munkakörben dolgozik.
Azok a cégek, amelyek vállalják dolgozóik megtartását, sõt beruházásokba, fejlesztésekbe is
kezdenek, munkahelyteremtõ bértámogatási programra pályázhatnak. Ez 80 milliárd forintos keretösszegû program, amellyel mintegy 70 ezer ember munkába állását segítik az országban. A cégeknek legalább 9 hónapig kell foglalkoztatni az új dolgozót, melybõl 6
hónapra bértámogatást kapnak az

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

negatív hatást gyakorolt az egészségre, a társadalomra és a gazdaságra. A kormány gyors reagálásával azonban gátat vetett a vírus

szik majd erõsebbé, versenyképessé a magyar gazdaságot a járvány okozta válság után. Ezért
célzott bértámogatási programot

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

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

(Folytatás az 1. oldalról.)
A zászlót 1945 után eltávolították. Az ünnepségen elhangzott: a
megyeszékhely polgárainak régi
vágya volt, hogy legyen egy új
országszászló Zalaegerszegen. A
trianoni évforduló jó alkalmat adott
a megvalósításhoz.

álló zászlótartó oszlop, és a nemzeti zászló látható. Ezt öleli át hat
darab címeres mészkõtábla, melyekre a magyar történelem jelentõsebb (a szabadsághoz valamilyen
formában kötõdõ) eseményeinek
évszámai kerültek. A köztéri alkotás a Rákóczi-szabadságharcra, az

járvány miatt az online térben sokan megemlékeztek a békediktátumról és annak következményeirõl. Volt ahol megszólaltak a harangok, másutt a közlekedés állt
meg néhány percre, közszereplõk,
zenészek és táncosok pedig a közösségi oldalakon osztották meg
videóüzeneteiket. Zalaegerszeg
Kárpát-medencei testvérvárosai
például egy kisfilm formájában
küldték el ünnepi gondolataikat, hiszen a járvány miatt nem kerülhetett sor a személyes találkozásra,
emlékezésre.
A Zalai Táncegyüttes tagjai néhány héttel ezelõtt csatlakoztak az
#összetartozás100folk kezdeményezéshez, melynek keretében
Kárpát-medencei néptáncosok készítettek és tettek közzé kisfilmeket az interneten. Kifejezve ezzel
is a közös kulturális gyökereket és
az összetartozást.

formatikai képzést indított, amelyre 62 ezren jelentkeztek. A munkahelyek megtartását, létrehozását
szolgáló programjaik mintegy 1,1
millió embert érintettek mostanáig
az országban. Köztük csak kis létszámban vannak a munkanélküliek, akik segélyt kapnak.
Végül azt hangsúlyozta, a magyar gazdaság általános megítélése alapvetõen pozitív. Az IMF szerint legkevesbé érinti a válság az
Európai Unióban, ami a tavalyi 5
százalékos gazdasági növekedésnek is köszönhetõ.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos kiemelte,
hogy a kormány idõben meghozott
intézkedéseinek köszönhetõen hazánkban nem kellett leállítani teljesen a gazdaságot. Ma Magyarország Európa egyik legdinamikusabban fejlõdõ országa, ami magával hozza, hogy a világválság ellenére pozitív tartományban tud maradni a gazdasági fejlõdés idén is.
Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a munkanap Budapesten kezdõdött, ahol Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy a Flex zalaegerszegi üzemének félmilliárd
forintos eszközfejlesztéséhez közel
300 millió forintos támogatást nyújt
az állam. Méltatta, hogy a Mould
Tech Kft. a kezdetektõl fogva motorja a helyi felsõoktatáshoz, a duális képzéshez, valamint a jármûipari tesztpályához kapcsolódó kutatás-fejlesztési és innovációs programoknak. A WHC Kft. a városban
jelentkezõ munkaerõigény kezelésében tölt be fontos szerepet, így
részben nekik is köszönhetõ, hogy
a 600 milliós beruházásban megépült 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 munkahelyvédelmi bértámogatást kapott. A sajtótájékoztatón a két cég
ügyvezetõi, Molnár Gábor valamint Berta Péter vették át az errõl
szóló okiratot.

ÚJRA NYIT A VÁROSI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA!

FÁK TELEPÍTÉSE,
KERÉKPÁRUTAK ÉPÍTÉSE
KLÍMAVÉDELEM
KÖRNYEZETTUDATOSSÁGGAL IS

Tánczos Zsolt és Gecse Péter

(Folytatás az 1. oldalról.)
A program keretében 2024-ig
összesen 25 kilométer új kerékpárutat építenek ki hat helyszínen, melybõl az elsõ, 6,5 kilométeres szakasz tavaly elkészült. A
Kovács Károly városépítõ program ugyancsak a közlekedési infrastruktúrában hoz pozitív változást a belsõ tehermentesítõ út
folytatásával, valamint a Kosztolányi utca kétirányúsításával.
Gecse Péter alpolgármester továbbá kiemelte, hogy a város már
a TOP- és a Modern városok
programban megvalósult, illetve
zajló építkezések során is elõtérbe helyezte a környezettudatos
megoldásokat.
Tánczos Zsolt, a polgármesteri
hivatal környezetvédelmi szakreferense a napi rendszerességgel
jelentkezõ problémákra hívta fel a
figyelmet. Ezek egyike a nem a
város kezelésében lévõ ruhagyûjtõ konténerek, amelyek köré más
feleslegessé vált tárgyakat is odatesznek. Boltok elõtt figyelhetõ
meg, hogy a vegyszeres felmosó-

vizet a WC helyett a csapadékvíznyelõkbe vagy a fûre öntik, szenynyezve a Zala folyót és a talajvizet. Jogkövetõ magatartást kér a
lakosságtól a tekintetben is, hogy
folyamatosan gondoskodjanak ingatlanjaik kaszálásáról. A közterületeken ne végezzenek fametszést, azt bízzák a Városgazdálkodási Kft.-re. Így nem gyûlik fel
egy vagy két köbméter nyesedék
városszerte, amelynek elszállítása
nagyobb logisztikát követel meg.

Értesítjük Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C) 2020.
június 3-tól (szerda) rendes
nyitvatartás szerint újra az ügyfelek rendelkezésére áll, kisebb
korlátozások bevezetésével.
Kérjük, hogy az irodaépület
elõtt várakozzanak, az ügyféltérben egyszerre csak annyi
személy tartózkodhat, ahány
munkaállomás mûködik. Az irodatérbe csak az ügyben eljáró
személy érkezhet (kivétel ez
alól tolmács, illetve fogyatékkal
élõ kísérõje).
Köszönjük együttmûködésüket!

HELYESBÍTÉS
A május 19-i ZalaEgerszeGben megjelent, A Turistajelzések nyomában, címû cikkünkben a fotó alatt névelírás történt. A fotón a beszélgetõpartner Szabó Balázs túravezetõ.
Elnézést kérünk a névelírásért!

Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ köszöntõje.

A mostani kompozíció, mely a
magyarság szabadságküzdelmeire
hívja fel a figyelmet, a vasútállomással szemben, az 1955-ben felállított (majd az 1956-os ledöntést
követõen újraállított) felszabadulási
emlékmû helyére került. Az új emlékmû középpontjában egy mészkõtömbbõl faragott posztamensen

1848/49-es forradalom és szabadságharcra, a trianoni békediktátumra, az 1945–48 közötti idõszakra,
az 1956-os forradalom és szabadságharcra, valamint az 1989–90-es
rendszerváltozásra emlékezik.
A Trianon 100 évforduló kapcsán más események is zajlottak
megyeszerte, de a koronavírus-
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Aktuális

RÁKÓCZI ÖRÖKRE A SZABADSÁG SZIMBÓLUMA
FELAVATTÁK A FEJEDELEM MELLSZOBRÁT

 A Zalai Polgári Körök Egyesületében már évekkel ezelõtt meg- szobor. A 10 millió forintos állami
fogalmazódott a gondolat, hogy más megyei jogú városokhoz ha- támogatásból maga az alkotás
sonlóan Zalaegerszeg is állítson emléket II. Rákóczi Ferencnek.
készülhetett el, az estélyek bevételébõl – mintegy 1,2 millió forint– pet –
egyesület elnöke az avatóünnep- ból – pedig a parkosítást végezségen elmondta: 2017 óta gyûjte- ték el. Jagasics János hozzátette:
Állami támogatással, illetve az nek a szoborra, a kezdeménye- a Rákóczi alakját tartó poszta-

A szobor elõtt középen Gulyás Gergely,
mellette Béres János és Sasvári Sándor.

évenként megrendezésre kerülõ
polgári estélyek bevételébõl valósulhatott meg az elképzelés: pénteken felavatásra került a fejedelem mellszobra (Béres János alkotása), a róla elnevezett utcában. Mint azt Jagasics János, az

Nemcsák Károly is közremûködött az ünnepségen.

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

mens szimbolikusan egy fa gyökérzetébõl emelkedik a magasba.
Ez a jelkép arra utal, hogy aki Rákóczi-szobrot emel, az olyan,
mintha fát ültetne. Üzen az utókor
számára. Most nemzeti önállóságunkról, függetlenségünkrõl, kul-

HÕSÖK NAPJA

ima szólt a templomokban, törvény is született a megemlékezésre (melyet késõbb, 1945–1989 között mégsem tartottak be). Kialakult az ünnepségi protokoll. 1943tól a II. világháború hõsi halottjairól
is vésetek készültek, majd 2001tõl a törvény újra megerõsítette a
megemlékezési szándékot.
– Milyen üzenete van ezeknek
az emlékmûveknek közel 100 év
távlatából? Magyarország becsületének megvédése minden országrészt 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 jelképei is. Becsüljük meg a háború
nélküli életet – majd Bali Zoltán az
elmúlt hónapok eseményeire utalva a hétköznapi hõsök, az áldozatvállalók, az összefogás megbecsültségét is hangsúlyozta.
Az ünnepség koszorúzással ért
véget.

 Május utolsó vasárnapján városi ünnepség keretében az elesett magyar hõsökre emlékeztek az Október 6. téri emlékmûveknél.
– 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 mondott tisztelgõbeszédet.
– Az I. világháború után sokan
nem tértek vissza, és a háború
nemcsak a csataterek, hanem a
mindennapok történéseinek része
lett. A holtak hazaszállítása legtöbbször nem volt megoldható. Elmaradtak a halotti szertartások, a
hagyományos rítusok.
1917-ben IV. Károly foglalta ha- a felállítandó emlékmûveket. (A
tározatba a közösségek, városok kezdeményezõ báró Abele Ferenc
méltó megemlékezésének helyéül vezérkari õrnagy.) 1924-ben külön

KIHÍVÁS VOLT ELJUTNI A HÍVEKHEZ
MISÉZÉS A TILALOM ALATT
(Folytatás az 1. oldalról.)
Számít-e az ünnep, számít-e
akkor is, ha levesszük róla a hozzákapcsolt extrákat. Volt-e igazi
húsvét? Otthon mennyire lehetett
elmerülni a miseközvetítésben,
meg lehetett-e tanulni ezt a fajta figyelmet? Mennyire vesszük komolyan ezen ünnepek tartalmát?
Nem akarjuk, hogy esetleg a
templom legyen a fertõzés továbbadásának a helye. Az állandó fertõtlenítést nehéz lenne megoldani.
Ezért átmenetileg változott a miserend: vasárnaponként még nincs a
plébániatemplomban
három
szentmise. Viszont az is látszik,
hogy kell egy fix pont, amikor minden összedõlni látszik. Azt is el
kell mondani, hogy bár nem sírom
vissza ezt az idõszakot, azért voltak benne olyan szép pillanatok,
amik az egyébként rohanó világban nem. Volt olyan család, ahol a
közös reggeli mellé szokás lett a
közös reggeli ima is. Ahogy a segítõ összefogás is megható volt.

turális megmaradásunkról adunk
hírt.
A nemzeti összetartozás ünnepségsorozat keretében zajló
eseményen részt vett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter is, aki beszédében kiemelte: Rákóczi Ferenc személye
örökre összefonódik a magyar
szabadsággal. Olyan pillanatban
állt az ország élére, amikor ellenállásra volt szükség. S bár katonai
értelemben vereséget szenvedett,
mégis egy olyan békekötésre kerülhetett sor, ami biztosítani tudta

Bazitára több mint negyven ház- matosan szerkesztettük a Hírlevetartásba én hordtam ki a plébániai let és Magazinunkat, melyet honHírlevelet, mert tudtam, hogy inter- lapunkon tettünk elérhetõvé, valamint levelezõlistán keresztül juttattunk 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 folytatására, a kertvárosi templom üvegablakainak fóliázásához, egy nagytakarításhoz. Elkezdtünk készülni a
nyári napközis táborra. Lassan jelentkeznek újra keresztelõre. Szomorúságot jelentenek az elmaradt
esküvõk és a jegyesoktatás, elsõáldozók zarándoklata. A legnaMolnár János atya
gyobb fájdalom pedig azoké, akik
net híján ezzel tudnak az idõseb- az elmúlt hónapokban veszítették
bek tájékozódni közösségünkrõl. el a hozzátartozójukat, akit esetleg
Sokukkal kerítésen keresztül ek- az utolsó idõkben nem is látogatkor is tudtam találkozni.
hattak, és a temetésen sem leheEbben az idõszakban is folya- tett kellõen méltón elbúcsúzni.

az ország szabadságát. Megmaradt a Szent Koronára épülõ alkotmány, a rendi országgyûlés és a
vármegyék szerepe – hangzott el.
A miniszter hozzátette, Rákóczi
most felállított szobra arra emlékeztet 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 szoborállítást, majd beszámolt a körzetét
érintõ legutóbbi fejlesztésekrõl. Az
ünnepséget Besenczi Árpád,
Nemcsák Károly és Sasvári Sándor színmûvészek elõadása színesítette.
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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 innen-onnan, mind gyakrabban. Másokat a fásultság, a szorongás
vagy a teljes magány köt gúzsba. A korlátozottsággal, bezártsággal, összezártsággal kapcsolatos érzésekrõl, hatásokról kérdeztük Simon-Csikós Krisztina klinikai és mentálhigiéniai gyermekés ifjúsági szakpszichológust.
– Bánfi Kati –
– A hirtelen változások mindannyiunk életére hatással vannak.
A mostani helyzet a váratlanságával és erõszakosságával megbillentette életünk folyamát és megköveteli, hogy az eddig megszokott
életformánkat,
életritmusunkat
részben vagy egészben feladjuk,
átalakítsuk, és elviselhetõ módon
igazodjunk hozzá. Vagyis megpróbáljunk alkalmazkodni.
– Milyen reakciók várhatók
minderre?
– Nem egyformán viseljük a
megváltozott létet. A reakciónk függ
a személyiségünktõl, a velünk született temperamentumtól, a jelenlegi életkörülményeinktõl, egészségi
állapotunktól és eddigi élettapasztalatainktól. A bizonytalanság, létbizonytalanság, fenyegetettség, öszszezártság, (mozgás)korlátozottság pszichés változásokat okozhat.
Gondolok itt a szorongás és az agresszió erõsödésére, a gyakoribb
konfliktusokra, hangulatingadozásra, fásultságra. A hetek múlásával a
türelmünk is fogy, fõleg a gyerekeinké, így még több a konfliktusunk, nagyobb az elkeseredés.

– Magát a bezárt létet hogyan
viselhetjük?
– Különbözõképpen állunk ehhez is hozzá. Vannak, akiknek „jól
esik az otthonmaradás”. Úgy érzik, végre több idõt foglalkozhatnak a gyermekeikkel, szeretteikkel, az elmaradt teendõikkel. Kétségtelen, hogy ez az idõszak a lelassuláshoz, az elmélyedéshez,
rendrakáshoz, rendszerezéshez,
alkotáshoz, összegzéshez ideálisabb. Talán az eddigi életünket is
más szemmel látjuk majd. Türelmesebbek lehetünk, és jobban
észreveszünk és megbecsülünk
apró, jó dolgokat is. A mérleg másik oldalán vannak azok, akiknek
ez nehezebben megy. Talán azért,
mert eleve összerendezettebbek,
eddig is maradt idejük mindenre,
többé-kevésbé teljesítették életfeladataikat, vagy nagyon pörgõs
életmódjuk volt. Õk fokozottabban
élik meg az üresjáratot, a tétlenség súlyát. Erõsebben hiányolják
az eddigi napi ritmust, amely megadta 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 arra, hogy a szorongásunk csökkenjen; az indulatkitöréseket és a konfliktusokat asszertív módon kezeljük, valamint a depresszív hangulat
mérséklõdjön. Az erõforrásainkat le
kell porolni, és bõvíteni kell a megküzdési repertoárunkat. Ki a természetbe, levegõt! – gondolatok biztos, hogy mindnyájunkban megfordultak. Aki teheti, élvezze ennek a
hatását. Ha mozgást és zenét viszünk az életünkbe, bármilyen
sport, testmozgás, tánclépések,
éneklés, zenehallgatás, hangszeren való gyakorlás, szintén elõreléptünk testi-lelki egészségünk
megõrzésében. Ha kézmûveskedésnek, barkácsolásnak, kerti munkának, bármilyen mûvészetnek,
hobbinak, alkotó folyamatnak szentelünk idõt, örömmel végezzük ezeket, biztosan jobban érezzük magunkat. Az érzelmi hullámvasúton
utazóknak tanácsos koncentráltan
csak arra figyelni, ami átlátható és
belátható az élethelyzetüket tekintve. Aki valóban rosszul érzi magát,
ne tétovázzon ebben az idõben is
segítséget kérni, hiszen mindanynyiunk számára nehéz a szûkebbtágabb családunktól távol lenni.
Negatív gondolatokkal ne terheljék
szervezetüket, ne rágódjanak, ne
aggódjanak olyan dolgokon, amire
nincs befolyásunk. Helyette keressenek elfogadható, akár egészen
apró, de jó történéseket az életük-

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

 Az enyhítések ellenére a könyvtárak egyelõre nem látogathatásában segít az otthonról is elértók, hiszen az erre vonatkozó tilalmat az Operatív Törzs még nem hetõ online katalógus.
vonta vissza. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az átmeTóth Renáta igazgatóhelyettes
neti helyzetben viszont egy új szolgáltatással várja az olvasókat. 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 kérnek, hogy a könyvtár elõtti várakozás közben tartsák be a másfél
méteres távolságot. A könyvcsomag átvételekor pedig kötelezõ a
maszkviselés és a kesztyû használata. A könyvtár munkatársai is
kesztyûben és maszkban végzik
munkájukat – tette hozzá.
A Könyvtár a küszöbön! program csak kölcsönzésre szolgál, a
korábban kivitt dokumentumok visszavételére egyelõre nincs mód.
Szünetel továbbá a folyóiratolvasó
– pet –
Amennyiben az egyeztetett idõ- és a helyben használat is, illetve
pontban valaki nem veszi át a kért nyomtatásra és elõjegyzésre sincs
A „Könyvtár a küszöbön!” prog- könyveket, azok ismét kölcsönöz- lehetõsége az olvasóknak.
ram részleteirõl Kiss Gábor igaz- hetõvé válnak a többi olvasó száMinden további információ a
gató tájékoztatta a közleményben mára. A dokumentumok kiválasz- www.dfmk.hu oldalról elérhetõ.
a sajtót. Eszerint június 2-tõl elõre
egyeztetett módon és idõsávokban lehetõség van könyveket kölcsönözni anélkül, hogy át kellene
lépnie a vendégeknek a könyvtár
küszöbét. A szolgáltatás igénybevételéhez 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 belül csak egyszer lehet kölcsönözni
Az átvételhez szükséges az olvasójegy is, hiszen a szolgáltatás
csak a beiratkozott könyvtárlátogatók számára elérhetõ. A könyvkiadás helyszíne a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár fõbejárata (esõbeálló), de a többi tagkönyvtárban is elérhetõ ez a szolgáltatás.

ben, ami erõt ad. A reménybe vetett
hit lendületet ad, legyen célunk, tervezzünk elõre, és használjuk ki az
idõt célunk megvalósítására, legalább az elsõ lépésekre.
S végül a legfontosabb tanácsok a szakembertõl:
– Vegyük észre a jelentéktelennek tûnõ kedvességeket, és mi is
ajándékozzunk kedvességet, figyelmességet. Az elégedetlenséget, a kritikát tegyük félre. Lássuk
meg, ha társainknak segítségre
van szüksége, legyünk önzetlenek,
tegyünk jót, okozzunk örömöt, és figyeljük a hatást magunkon is.
Érezni fogjuk.

ELMARAD A RÉGÉSZTÁBOR
KÉZMÛVESTÁBOR VISZONT LESZ

 A Göcseji Múzeum régésztábora az idén nyáron elmarad a járvány okozta helyzet miatt – tájékoztatta lapunkat az intézmény.
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 házhoz 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 kétszer egyhetes tematikus tábort.
A kézmûvestábort a 6–12 éves
gyerekeknek viszont meghirdetik,
mivel a falumúzeumban adottak a
feltételek.

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.
– Bánfi Kati –
– Országos akciót hirdetett Hajas László mesterfodrász, „Szépítsd a dokit!” néven. Csatlakoztam a kezdeményezéshez, melyben ingyenes szolgáltatást kérhetnek az egészségügyben dolgozó
férfi dolgozók. Most, hogy már újból teljes mûszakban dolgozom,
már jöttek a mentõállomásról és a
kórházból. Országosan közel
4500 tag csatlakozott a felhíváshoz, Zalaegerszegen csak néhányan.
– És te miért?
– Más akciókban is részt szoktam venni. Fontosnak tartom a segítségnyújtást. Fõleg azért, mert
én is voltam már kilátástalannak
tûnõ életkörülmények között, sokat számít ilyenkor, ha valaki melléd áll és terelget egy másik út felé.
– Ezt hangoztatod a pályaválasztási napok alkalmával is.
– Már kétszer felkértek, hogy
legyek elõadó, beszéljek a saját
szakmai utamról, biztatva ezzel a
fiatalokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen egy jó szakmánk.
– 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 beszéltem.
– Hogyan lettél nõi-férfi fodrászból borbély?
– Mivel kezdett újra divatba jönni a szakáll, amit igényesen is lehet viselni, ûrt láttam ennek a
szakmai oldalában. Aztán úgy alakult, hogy a hajvágásnál is kizárólag férfi vendégek maradtak, és
olyan pasiknak jó betérni hely lett

a szalonom, ahova jöhet a kutyus
is, és ahol néha d.j. vagy zenészek adják a háttérzenét.
– Nem akárki avatta fel a székedet sem.
– Balaicz Zoltán polgármester
volt az elsõ vendégem az immár
hároméves szalonban.
– Ahol azóta tanulókat is fogadsz.

– Még a Mikulás is nálad igazíttat 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 adományt beteg gyermekek gyógykezeléséhez. Most a vírushelyzet miatt ugyan csúszik a program, de
Budapesten egy jótékony utcafesztivált szerveznek szintén beteg gyerekek javára, amin mindenképpen szeretnék részt venni.
– De zalaegerszegi utcákon
is láttunk már jótékony célból a
Dísz téren, a vadpörkölt- vagy a
pálinkafesztiválon, családi na-

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

– Egyre kevésbé látnak a mai
tanulók olyan munkahelyet, ahol
örömmel végzik a dolgukat a szakemberek. Én kifejezetten ilyent
akartam mutatni nekik, és úgy tûnik, kölcsönösen megfelelünk egymásnak.

pon. Nyilván nem reklámcéllal,
hiszen több mint egy hónapos
az elõjegyzési listád. Hogy fér
az energiádba mindez?
– Én is kaptam segítséget, amikor nehéz volt, ezért én is szeretnék
adni annak, akinek most nehéz.
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NYARALÁST KÍNÁL
SZKÖZ ÉS STÚDIÓFEJLESZTÉS A ZTV NÉL AZ AQUACITY
ÚJ DIZÁJNNAL JELENTKEZIK A HÍRADÓ ÉS AZ EGERSZEGI ESTÉK

E

-

-

 Megújult a Zalaegerszegi Televízió eszközparkja, illetve a
mûsorok hátteréül szolgáló
díszlet. A fejlesztésre pályázati
forrásból került sor. Az avatást
április elsejére, a városi televízió 35. születésnapjára tervezték, de a járványhelyzet közbeszólt. Az ünnepségre így csak
most nyílt lehetõségük.
– pet –
Az eseményt sajtótájékoztató
elõzte meg, ahol Frauenhoffer
Márta ügyvezetõ számolt be a projekt részleteirõl. Elhangzott: már
négy éve tervezték az eszközpark
felújítását, ami végül egy pályázatnak köszönhetõen, mintegy 32
millió forintból valósulhatott meg.
További kétmillió forintból pedig
megújult a stúdió díszlete is. Immár új háttérrel jelentkezik a Híradó és az Egerszegi Esték címû
mûsor. Bár a kilencvenes években
sor került már egy nagyobb fejlesztésre, a mostani az eddigi legnagyobb és legjelentõsebb a ZTV
történetében.
A megújulást üdvözölte Balaicz

Zoltán polgármester is, aki elmondta: 1985-ben jött létre Zalaegerszegen a városi televízió. Akkor még a VMK-ból sugározták az
adást. Az alapításban nagy szerepe volt a kulturális intézmény akkori igazgatójának, Kováts Flóriánnak, aki sajnos már nem lehet közöttünk. A „régi arcok” közül viszont Tóth Sándor, Vörös Nándor
és id. Balaicz Zoltán még most is
aktív.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA
A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

Az elmúlt 35 évben a tévé történelmi pillanatoknak volt tanúja és
hiteles közvetítõje: elég, ha csak a
rendszerváltozás pillanataira, a taxisblokádra, illetve a rengeteg közéleti, kulturális és sporteseményre
gondolunk. A mindenkori városvezetésnek is fontos, hogy a helyi televízió betölthesse azt a szerepet,
amit az alapítók szántak neki. Ehhez azonban megfelelõ infrastrukturális háttér is szükséges. A mos-

tani pályázat ehhez nyújtott segítséget. 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 vállkamerát 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 stúdiókamerákat 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.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA
A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA
MIKES KELEMEN UTCAI TAGÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

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

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

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

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

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával összefüggõ feladatok.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával összefüggõ feladatok.

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

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

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet,
• felsõfokú óvodapedagógusi végzettség, vagy aki óvónõi szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítõ bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett (Nkt. 99. §
(6) bek. b.) pont).

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet,
• felsõfokú óvodapedagógusi végzettség, vagy aki óvónõi szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítõ bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett (Nkt. 99. §
(6) bek. b.) pont).

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség,
folyamatos önképzés igénye.

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség,
folyamatos önképzés igénye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9.

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 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 munkakör megnevezését: óvodapedagógus,
vagy
• Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a
ady.ovi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

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 munkakör 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 pályázatoknál sikertelenség esetén felbélyegzett válaszborítékban
visszaküldjük a pályázati anyagot.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

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

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

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegibelvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegibelvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

 Június 13-án, szombaton nyit ki az AquaCity Vízicsúszda- és
Élménypark, amely idén a koronavírus-járvány miatti nehézségeket ellentételezve, pihenést és kikapcsolódást szolgáló programokkal és kedvezményes jegyárakkal várja a családokat, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges intézkedéseket betartva.
– AL –
Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének még mindig fõ húzóereje
az AquaCity, hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester a nyitást
bejelentõ sajtótájékoztatón. Elmondta: a koronavírus-járvány kitörésekor még azzal számoltak,
hogy idén nyáron zárva tartják a

nak kedvezni, jöjjenek minél többen, hogy az AquaCity sikeres
szezont zárhasson, jelezte a polgármester.
Bánhegyi Péter, az élményfürdõt üzemeltetõ Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetõje a járványügyi intézkedésekrõl
beszélt. Az öltõzõkben, a zuhanyzókban és az illemhelyeken órán-

fürdõt. Ahogy közös összefogással sikerült megfékezni a járványt,
átgondolták szándékukat. A járványhelyzet következményeként
ugyanis nagyon sok család se
belföldön, se külföldön nem tud
nyaralni. Sok család felélte tartalékait, vannak, akik munkájukat is
elvesztették, illetve feláldozták
szabadságukat a gyermekfelügyelet miatt. Figyelembe véve
ezeket a körülményeket, döntöttek a nyitás mellett, hogy az
AquaCity-ben pótnyaralási lehetõséget biztosítsanak a zalaegerszegieknek és a Zala megyeieknek.
Eddig minden évben emelték a
jegyárakat, idén viszont csökkentik. Például 2019-ben egy egész
napos felnõtt fürdõjegy 3 ezer forintba került, Egerszeg-kártyával
pedig 1500 forintba. Ez most
2600-ra illetve 1300-ra csökken.
Lesznek gyermekprogramok animátorokkal, hogy az elmúlt hónapokban kifáradt szülõk valóban pihenni tudjanak, és lesznek felnõttek érdeklõdésére számító programok, illetve tematikus hétvégék is.
Mindezzel a családoknak kíván-

kénti fertõtlenítõszeres takarítást
végeznek, a kapaszkodókat, a
korlátokat pedig félóránként fertõtlenítik. Már a bejáratnál biztosítják
a kézfertõtlenítés lehetõségét a
vendégeknek, akiknek egy tájékoztatót is átadnak az egészségügyi elõírásokról, amelyben a kötelezõ távolságtartásra is felhívják
a figyelmet. A hullámmedencéket
és nagy csúszdákat lehet használni, a jakuzzi élményelemeit viszont
nem. Minden egyes értékesítõhelyen 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, július 25-én és augusztus 29-én pedig strandröplabda-bajnokságot
rendeznek. (Esõnap vasárnap.) A
családok számára ezeken a napokon más sportprogramokat is szervez a Keresztury VMK. Flaisz Gergõ igazgató elmondta, a tematikus
programokat a hétvégekre fókuszálva állították össze. Június 13-án
Manó-nappal indítanak, számos
érdekes elfoglaltságot kínálva a
gyerekeknek.

HIRDETMÉNY
TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ÉS
ARCULATI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSA
MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Partnerek!
Zalaegerszeg MJV a településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének módosítására vonatkozóan a módosítási
pontok tekintetében partnerségi egyeztetést tart.
Az alábbi linken elérhetõ Önök számára a módosított arculati kézikönyv és a rendelettervezet.
https://zalaegerszeg.hu/up/da/tak/tak.zip
A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási 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 önkormányzati honlapon történõ közzétételétõl számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
Fentiek alapján Zalaegerszeg MJV településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet módosításának partnerségi egyeztetése keretében 2020. június 13-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papíralapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) vagy a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fõépítészi Osztályához (Zalaegerszeg, 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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Sport
 A kettes számok bûvöletében
szerezte meg elsõ bajnoki címét az NB I-es labdarúgó-bajnokságban a ZTE FC, 2002. május 22. volt az az örömteli nap.
A zsúfolásig megtelt stadionban a zalai csapat 1-1-es döntetlent játszott a Fradival, és
behozhatatlan elõnyre tett szert
a bajnokságban. A kék-fehérek
akkori csapatkapitánya
Kocsárdi Gergely volt.
– Hatalmas élmény volt játékos-pályafutásom során az a találkozó, amelynek eredményeként
bajnokok lettünk – emlékezett
Kocsárdi Gergely. – A csúcsot jelentette a bajnoki aranyérem, és
az azt követõ ünneplés máig felejthetetlen marad számomra.
A szurkolók is kitettek magukért
a találkozón, a hatalmas buzdítás
mellett a stadionban ezt lehetett ol-

EGY PÁLYAFUTÁS KÉK-FEHÉRBEN

vasni: „A mi hõseink”. A csapatkapitány késõbb még ért el sikereket
a kék-fehéreknél. Csank János vezetõedzõ irányításával a Magyar
Kupában szerzett ezüstérmet a zalai együttes. A találkozó után nehéz volt Kocsárdi Gergelynek és a
többieknek is elfogadnia az ezüstérmet, ami ma már szépen csillog.
A bajnokságban még egy bronzérem 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 válogatott jobb bekket igazolt, nem kaptam szerzõdést, így kerültem a

„A MI HÕSEINK”

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?
– Mióta tölti be a pozíciót a
ZTE-nél? – kérdezzük tõle.
– Nyáron lesz két és fél éve,
hogy felügyelem a klubnál az utánpótlás nevelését.
– Miként értékeli az utánpótláscsapatok félbeszakított szezonbeli szereplését?
– A tizenhat éves korosztálytól
felfelé a tizenkilenc évesekig az
eredményességet úgymond háttérbe szorítottuk. Az idei idény
olyan köztes szezon volt a következõ szezon átszervezése elõtt.
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra,
hogy a fiatalok korosztályuknál
idõsebb csapatban lépjenek pályára. Tettük ezt fejlõdésük érdekében, még ha a bajnokságukban
az eredményesség rovására is

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

tés pillanatában elsõk voltak bajnokságukban. 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 utánpótlás-nevelés terén a ZTE FC-nél?
– Számunkra a gyerekek fejlõdése a legfontosabb, hogy minél
több fiatalnak sikerüljön az elsõ
csapat közelébe kerülnie. Ennek ellenére minden mérkõzésre úgy megyünk ki, hogy nyerni akarunk,
azonban akkor sincs tragédia, ha
nem sikerül. Munkánkat azon játékosok száma minõsíti, akik idõvel a
felnõtteknél is megállják a helyüket.
– Mennyire elégedett az utóbbi idõben a felnõttcsapathoz felkerült játékosokkal?
– Nagyon nehéz helyzetben
vannak a tehetséges fiatal labdarúgók hazánkban, a 12 csapatos
NB I, az edzõket nyomasztó állandó eredménykényszer miatt. Nagyon nehéz a fiatal labdarúgóknak

BAJNOKI ARANYAK, KUPAGYÕZELMEK
AZ ELSÕ KOSÁRLABDÁS HALHATATLAN ZALÁBÓL

 Bajnoki címek, kupagyõzelmek, válogatottságok jellemzik
pályafutását. Elsõként választották be Zalából a Magyar Kosárlabda Halhatatlanjainak sorába.
– Alapjában véve elégedett vagyok játékos-pályafutásommal –
emlékezik vissza Bodrogi Csaba. –
Volt, mikor kétévente nyertem bajnoki címet a ZTE-vel. Az aranyérmek mellé három Magyar Kupagyõzelem is társult. Légiós nem voltam, aktív idõszakomban a magyar
kosárlabda nem állt olyan szinten,
hogy hazai játékost külföldre csábítottak volna. Egy játékos több évet
játszott egy csapatnál, a ZTE-n kívül két évet játszottam az Albacompnál. Akkor sem jószántamból
mentem el, a klub akkori vezetésével nem sikerült megegyeznem.
Egerszegen fejeztem be 36 évesen
játékos-pályafutásomat.
– Mire gondol fájó szívvel viszsza pályafutásából?
– Hiányérzetem a válogatottbeli szereplésem kapcsán van. Korosztályos válogatottként egy nagyon
jó magyar ificsapat tagja voltam. Ebdöntõbe juthattunk volna, sajnos kigolyóztak minket. A csoportunkban
a török és a jugoszláv csapat volt az
ellenfelünk. Megvertük a jugoszlávokat, ami akkor nagy tettnek számított. A törököktõl csak két ponttal
kaptunk ki. Csak akkor eshettünk ki,
ha a jugoszlávok pontosan két ponttal 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. Akkor persze jóval nehezebb volt eredményt elérni, mivel az Eb-n is csak
12 csapatos döntõk voltak.
– Beválasztották a Magyar Kosárlabdázók 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 számomra. Megválasztottak az év legjobb
kosárlabdázójának is, ami szintén
nagy örömöt okozott számomra.
– A pályafutása befejezése
után sem szakadt el a kosárlabdától. Ügyvezetõ is volt a ZTE-nél,

manapság utánpótlásedzõként
dolgozik. Mi volt a könnyebb, játszani, vagy sportvezetõként dolgozni?
– Játszani könnyebb volt számomra. Amikor elkezdtem kosárlabdázni, soha nem az a cél lebegett
elõttem, hogy NB I-es játékos leszek, hanem szerettem a játékot. Az
elõrelépések jöttek maguktól. Az a
fajta sportoló voltam, hogy amit az
edzõim kértek, becsülettel végrehajtottam. A mi idõnkben minden belülrõl, a lélekbõl jött. A mai fiataloknak
már lehet példaképe, láthatják, hogyan válhatnak jó sportolóvá. Én
csak tettem a dolgomat. Az életem
legnehezebb idõszakának tekintem,
amikor 2002–2008-ig, a ZTE ügyvezetõje voltam. Akkor kerültem ebbe
a beosztásba, amikor a gazdaság
nem állt jól, és a sport szponzorálása sem volt igazán megoldott. Nagyon 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 kosárlabda. A légiósok ellepték a bajnokságot. Jó ez a magyar kosárlabdának?
– Nem tartom jó ötletnek a sok légiós szerepeltetését. A szövetség is
látja a gondokat, a kötelezõ U–23-as
szabállyal a fiatalok szereplését
igyekszik elõmozdítani. A másik oldalról nézve, ha egy klub nemzetközi szinten igyekszik helytállni, akkor
kénytelen a légiósok felé nyúlni. Alkalmazkodni kell a nemzetközi vonalhoz, ahol egyre több a légiós.

szlovén Lendva csapatához. Dudics fél év után távozott, és 2008
februárjában megkeresett a ZTE
vezetése, és én visszatértem.
Nem volt bennem tüske, a 2013-as
visszavonulásomig még szép éveket 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 végére négyen maradtunk a kalapban. Aztán én lettem a befutó. Viszonylag minden elõképzettség nélkül, elég gyorsan sikerült a felvétel.
Pályafutásának befejezése után

szerepelni az élvonalban. Csekély
lehetõség adódik számukra. Ennek ellenére a ZTE adta a legtöbb
játékpercet a fiataloknak. Azt mondom, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a fiatal játékosok.
Ezért is adtunk kölcsönbe több saját nevelésû fiatalt Hévízre és
Lendvára.
– A ZTE akadémiája nincsen
bent a kiemeltek között. Hátrányt
jelent, vagy megfelelõ szakmai
munkával lehet pótolni?
– Hátrányát érezzük, mivel nincsenek akkora lehetõségeink, mint
a kiemelt akadémiáknak. Ezen
nem kesergünk. Igyekszünk Zala
megye legtehetségesebb gyerekeit felkarolni, és a legjobb képzést biztosítani nekik. Ha az utánpótlásunkból valaki elmegy a kiemelt akadémiára, és ott megállja
a helyét, büszkék vagyunk rá, mivel a lépés a mi munkánkat is minõsíti. Számunkra továbbra is az a
cél, hogy a megyébõl a tehetségeket felkutassuk, és jó képzést biztosítva számukra az elsõ csapathoz feljuttassuk.

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

vezetõi szerepben, teljes erõvel
szurkol a mai csapatnak.
– Nagyon rosszkor jött a kényszerszünet – mondja. – A csapat
jó passzban volt, jöttek a gyõzelmek, látok annyi erõt a fiúkban,
hogy kiharcolják a bentmaradást.
A játékoskeretet jó labdarúgók alkotják, képesek lesznek arra, hogy
a ZTE megõrizze élvonalbeli tagságát. Ehhez nagyon fontos lesz a
riválisok elleni jó szereplés.
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