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A TARTALOMBÓL
 Kézmûvesvásár epernappal
(2. oldal)

 Street Food Weekend változatos menükkel

A KÖRNYEZETVÉDELMI
PROGRAMRÓL
 Zalaegerszeg környezeti állapota megfelelõ, és az elmúlt
idõszakban rendkívüli esemény
és környezetszennyezés nem
történt, hangzott el a város környezetvédelmi programjáról
szóló sajtótájékoztatón, amit
Gecse Péter alpolgármester tartott, és amelyen részt vett
Tánczos Zsolt, a polgármesteri
hivatal környezetvédelmi szakreferense.
– AL –
Balaicz Zoltán (jobbról), mellette Vigh László

 Három hónapos próbaüzem után június elsején megnyílt a látogatók számára az új zalaegerszegi uszoda, tanuszoda és városi
strand komplexuma, amely 9,5 milliárd forintból épült meg a Modern Városok Program keretében. A nyitó nap reggelén már néhányan rótták a hosszokat a versenymedencében, míg a tanmedencében az úszás alapjaival ismerkedtek a gyerekek.
– A. L. –
Balaicz Zoltán polgármester történelmi kitekintésében elmondta,
hogy az egykori fedett uszodát
1969-ben adták át, amely 25 méteres és 5 pályás medencével rendelkezett. Ezt megelõzõen, 1949ben a városi tanács elhatározta,
hogy strandot létesít, amely 1956ban nyitott meg. Akkor 25 ezer volt
a város lakosságának száma,
1969-ben 40 ezer, a 2010-es évekre pedig már 60 ezerre növekedett
a lélekszám, illetve az agglomerációval együtt 100 ezerre. 2019-re
Zalaegerszeg volt az egyetlen
olyan megyeszékhely, ahol nem
volt 50 méteres, 10 pályás medence. A polgármester felidézte azt is,

ALBÉRLETPIAC
MI ÚJSÁG

ZALA MEGYÉBEN?
 Jelentõsen drágultak az albérletek országszerte. A megyeszékhelyek többségében pedig
8–33 százalékkal nõttek a bérleti díjak. A drágulásban szerepet
játszik, hogy az országos kínálat 49 százalékkal csökkent,
emellett a lakáskiadással elérhetõ hozamok is mérséklõdtek.
Zala megyében 117 kiadó lakás
volt a kínálatban május közepén, ez 11 százalékos csökkenésnek felel meg éves szinten.
Az elérhetõ hozam pedig 6,63
százalékot tett ki.
A korábbi évekhez képest nehezebb helyzetben lesznek azok,
akik albérletben szeretnék megoldani a lakhatásukat a jövõben,
köztük az érettségi után egyetemre tartó vagy munkát vállaló diákok. A legolcsóbb kiadó lakások
ugyanis már „elkeltek”, a választék
szûkebb lett, a bérleti díjak pedig
feljebb mentek – áll az ingatlan.com elemzésében, amely ismerteti az országos albérletpiaci
trendeket.
(Folytatás a 4. oldalon.)

hogy 2011-ben a városi strandot a
létesítmény akkori vezetése bezárta, ennélfogva még nagyobb nyomás nehezedett az önkormányzatra. Idõközben a fedett uszoda is elavult. Egy új uszoda megépítését
és a városi strand újranyitását az
úszóklub, a triatlonklub, nagyon
sok helyi polgár valamint az úszásoktatásban érintett szülõk kérték a
várostól. Mint fogalmazott, ennek
lehetõségét a Modern Városok
Program teremtette meg.
Az új uszoda, tanuszoda és vá-

rosi strand alapkövét 2019 januárjában tették le. A komplexum 9,5
milliárd forintból, száz százalékban állami forrásból épült meg. A
pontosan 50 méteres, 10 pályás
medence FINA-szabványú a lépcsõkkel együtt, sportolásra, lakossági úszásra valamint regionális
és kisebb nemzetközi versenyekre
ad lehetõséget, melyek szervezését már megkezdte a Zalaegerszegi Úszóklub. A lelátón 268 fix
ülõhely van, amely bõvíthetõ.
Úszásoktatásra külön tanmedence épült. A városi strandon új kültéri medencét és játszóteret létesítettek. A polgármester kiemelte,
hogy a város költségvetésében
270 millió forint áll rendelkezésre a
komplexum fenntartására.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Gecse Péter elmondta, hogy a
2017-ben elfogadott környezetvédelmi program 2022 végéig érvényes, ezért már megkezdték a következõ elõkészítését. Kiemelte, a
környezeti infrastruktúra védelme
és megfelelõ használta érdekében
nagyon fontos a gyerekek környezettudatosságra való nevelése,
ugyanígy a lakossági felvilágosító
kampányok és a közösségi akciók
szervezése. Ilyen a 2019-ben meghirdetett fásítási program: már több
mint 9 ezer facsemetét ültettek el a
lakosság, civilek és vállalatok közremûködésével.
Településrészi
köztisztasági akciók is sikeresnek
bizonyultak, melynek az volt a célja, hogy az illegális hulladéklerakókat felszámolják.
A búslakpusztai hulladéklerakóban három beruházás valósult meg.
(Folytatás a 4. oldalon.)

(3. oldal)

 Levéltárosok családtörténetei
(5. oldal)
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 Harmadik alkalommal rendezték meg a GreenTech, Zöld
Energia és Fenntarthatóság
Szakkiállítást és Konferenciát a
zalaegerszegi ZalaZONE jármûipari tesztpályán. A rendezvényen 80 kiállító mutatkozott be.
Vállalatok, egyetemek a klímaés környezetvédelemhez társuló zöld fejlesztéseiket mutatták
be. A pályaorientációs program
keretében néhány helyi középiskola is kiállított.
– Antal Lívia –
Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter nyitóelõadásában azt hangsúlyozta, hogy az
elkövetkezõ idõszakban az új
Technológiai és Ipari Minisztérium
feladata a hazai energetikai rendszer átalakítása lesz oly módon,
hogy az ipar és a gazdaság fejlesztése járuljon hozzá a környe-

Közélet

SZÜLETÉSNAP

A VÁROS ÉLHARCOSA A KLÍMAVÉDELEMNEK A BAZITAI ÓVODÁBAN
GREENTECH: KONFERENCIA A ZÖLD ENERGIÁRÓL ÉS A FENNTARTHATÓSÁGRÓL

át energiaforrások érkeznek a kiépített vezetékeken. Hozzátette,
az EU az orosz olajra vonatkozó
embargókérését nem tudják támogatni, mert az hosszú idõre menedzselhetetlenné tenné az országot. A miniszter a hazai energiatermelés erõsítése és beruházási irányok kapcsán többek között a lakó- és középületek energiahatékonyságának javításáról, a nukleáris kapacitás fenntartásáról, a
biogáztermelésrõl, a villamosenergia-hálózat okos megoldásokkal
való fejlesztésérõl, valamint a hidrogén ökoszisztéma kialakításáról

Balaicz Zoltán, Palkovics László, Vigh László és Birkner Zoltán,
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke.

zet támogatásához. Kiemelte:
meg kell erõsíteni a magyarországi energiatermelést, mert nem
mindig lesz elérhetõ „csövön keresztül” a gáz és az olaj. Ma már
nem az energia fajtája, ára a kérdés, hanem az, hogy van-e? Tudunk-e tankolni a benzinkúton,
van-e áram a konnektorban. Mint
mondta, Magyarország nem túl
gazdag energiahordozókban, de
az elmúlt harminc évben elérték
azt, hogy a környezõ országokon

beszélt. Mint mondta, a régióban
Magyarország foglalta elõször törvénybe a károsanyag-kibocsátás
csökkentését. A célszámok között
megemlítette, hogy 2030-ra 21
százalék lehet a megújuló energia
részaránya, a teljes klímasemlegességet 2050-ra kívánják elérni.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a járványtól és az
orosz–ukrán háborútól függetlenül
hihetetlen magas a foglalkoztatott-

ság, 4,8 millió ember dolgozik jelenleg az országban. Ez egy nagyon jó trend, viszont a munkaerõhiányt meg kell oldani innovációval. A következõ idõszakban na-

gyon nagy feladat lesz az ellátási
láncok megtartása is. Elakadás
esetén valamilyen alternatívát kell
felajánlani az építõiparban, a kereskedelemben és a többi ágazatban. Mint mondta, az ország nagy
kihívás elõtt áll, ami nem lesz akadálya, hogy sikeresek legyünk
Európában. E tekintetben biztató,
hogy az ország 2021-ben 7,1 százalékos, míg az idei év elsõ negyedévben 8,7 százalékos gazdasági növekedést ért el.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta, a város élharcosa kíván lenni a klímavédelemnek, melynek érdekében
tíz évre szóló, 18 pontból álló akciótervet fogadtak el. Többek között megemlítette, hogy az önkormányzat a Nemzetközi Klímavédelmi Under2 Koalícióhoz csatlakozva azt vállalta, hogy az 1990-es
évekhez képest 2050-re 80 százalékkal csökkentik az üvegházha-

 1992-ben nyílt meg a bazitai óvoda Rózsás Imre akkori önkortást okozó szén-dioxid-kibocsá- mányzati képviselõ kezdeményezésére, aki maga is jelen volt a szütást. A búslakpusztai hulladéklera- letésnapi ünnepségen, és most már a második unokája is idejár.
kó környezetkímélõ megoldással
Balaicz Zoltán polgármester felKása Istvánné intézményvezetörténõ bõvítését 2024-ig valósítják meg. Az Elena program kereté- idézte, hogy 2012-ben a 20 éves tõ köszöntötte mindazokat, akik
születésnapon alpolgármester- 1992-ben részt vettek a városrészi
ként, 2017-ben a 25 éves születés- óvoda létrehozásában, illetve itt
napon pedig polgármesterként kezdték a munkát. Szeretnék, ha
ugyancsak õ köszöntötte az intéz- az óvoda továbbra is olyan hely
ményt. A helyi identitás és a közös- maradhatna, ahol jó dolgozni és
ségépítés szempontjából nagyon ahol a legjobb természetesen gyefontos a városrészi intézmény reknek lenni – mondta.
fenntartása. A jól mûködõ, kelleSzilasi Gábor önkormányzati
mes környezetben található har- képviselõ ugyancsak kiemelte az

ben húsz önkormányzati intézményre helyeznek el napelemeket. Az önkormányzat és az önkormányzati cégek elektromos meghajtású gépjármûveket szereznek
be. Az év végén illetve jövõ év elején 11 új elektromos meghajtású
autóbusz áll be a tömegközlekedésbe. 2024-ig összesen 30 kilométer új kerékpárutat építenek,
amelybõl már 18 kilométert átadtak. A zöldfelületek növelése program keretében öt év alatt 5 ezer fa
elültetését határozták el 2024-ig.
Az eredeti cél már teljesült, jelenleg 9037-nél tartanak, így 2024-re
legalább tízezer facsemete elültetése is valóra válhat.
Mint mondta, a klímastratégia
részeként szervezték meg a
GreenTech-konferenciát. A környezet- és a klímavédelmet érintõ kihívások és teendõk megoldandó feladatokat jelentenek, de ezzel tudják a jövõ generációját szolgálni.

Fotó: Seres Péter

mincéves óvodában dolgozók érdeme, hogy a helybéli családokon
kívül Zalaegerszeg más részeibõl
is érkeznek beiratkozók – fogalmazott a polgármester, majd a gyerekek rövid mûsora után Szilasi Gábor önkormányzati képviselõvel
együtt elismerõ oklevelet nyújtottak
át a jubileum alkalmából.

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

MEGNYÍLT AZ USZODA KÉZMÛVESVÁSÁR EPERNAPPAL
A GÖCSEJI TUDÁSKÖZPONT HELYI TERMÉK PIACON

 A Göcseji Kézmûves Egyesület a kézmûvesség világnapján, június 10-én, pénteken hagyományteremtõ szándékkal rendezi meg
az I. Göcseji kézmûvesnapot a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon. Aznap eperbõl is lesz vásár és kóstoló.
– AL –

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hozzátette, egy osztrák csapat
már tartott itt úszótábort, és már
négy hazai bejelentkezett.
Mint mondta, ez önmagában is
nagy lehetõség Zalaegerszeg számára, hiszen nemcsak az uszodát,
hanem más szolgáltatásokat, szállást és étkeztetést is igénybe vesznek itt-tartózkodásuk alatt.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy értékelt, hogy újabb fontos mérföldkõhöz érkezett a város a létesítmény
megépítésével, ami nemcsak Zala-

Tolvaj Márta önkormányzati fõtanácsadó az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta,
hogy a Kézmûvesek Világtanácsa
megalakulásuk ötvenedik évfordulója alkalmából 2014-ben nyilváníegerszeg, hanem a régió uszodája totta június 10-ét a kézmûvesség
is. Kiemelt szerepe lesz abban,
hogy itt úszni tanulhatnak az általános iskolások és az óvodások.
Mint mondta, az úszás az egyik
legegészségesebb sportág. A városban nagy hagyományai vannak
a versenyúszásnak, amelynek
színvonalas körülményeket biztosít
a létesítmény. Az új uszoda a gazdaságfejlesztésre is hatással bír,
mert a befektetõknek fontos szempont, milyen az a környezet, mely
szolgáltatások érhetõk el ott, ahová betelepülni kívánnak.

mûves hagyományok, tevékenységek népszerûsítése, a kézmûvesek által készített termékek értékének, minõségének kihangsúlyozása. Felidézte, hogy a Göcseji
Tudásközpont – Zalaegerszegi
Helyi Termék Piac áprilisban nyílt
meg, ahol a kézmûves mûhelyek
és a népi játszóház is látogatható.

Nikitscher Bernadette szakmai
koordinátor elmondta, hogy I. Göcseji kézmûvesnapon mesterségbemutatókkal, kézmûvesvásárral,
termékkóstolókkal és kulturális
programokkal várják az érdeklõdõket. A rendezvényen a Göcseji
Kézmûves Egyesület képviselõi
mellett a Hévízi Termelõi Piac és a
szécsiszigeti Kerka Piac kézmûvesei, termelõi is jelen lesznek. Az ünnepélyes megnyitóra 9 órakor kerül
sor. A látogatók kiállítást tekinthetnek meg a régi mesterek, valamint
a jelen kor kézmûveseinek munkáiból. Az elõadóteremben Románné
Hadri Veronika A Pannónia csipke
átörökítése címmel tart elõadást. A
gyerekeket kézmûves játszóház és
VÁLASZD A

táborra hívó várja. Megismerkedhetnek a nyári kézmûves napközis
táborok vezetõivel és a tervezett
programokkal. A színpadot kulturális csoportok veszik birtokba. Az
óvodások és iskolások mellett többek között fellép a Zalai Táncegyüttes, a Binkó Néptáncegyüttes, a Tekerõs Barátok és a Szélrózsa
Néptáncegyüttes. A Gyenesdiási
Dalárda Zalai ivónóták címmel
csárdajelenetet ad elõ. A színpadon Pál Krisztát és Szandit is köszönhetik majd az érdeklõdõk.
Horváth István, a Vásárcsarnok
igazgatója arra hívta fel a figyelmet,
hogy a kézmûvesnappal egy idõben
nyitják meg egyik legnépszerûbb tematikus programjukat, az epernapokat. Június 10–12-e között akciós
áron kínálják a termelõk a finom epret. Június 11-én, szombaton 9 és
11 óra között Sümegi István mesterszakács kóstolóval egybekötött epres ételek készítésének bemutatóját
tartja, valamint a Piac bisztró epres
fagylaltokat kínál a látogatóknak.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –

Horváth István, Tolvaj Márta és Nikitscher Bernadette

világnapjává. Ehhez kapcsolódóan szervezi meg a Göcseji Kézmûves Egyesület a Városi Civil
Alap támogatásával az I. Göcseji
kézmûvesnapot a tudásközpontban, amelynek célja a göcseji kéz-

intézményt körülvevõ gazdag természeti adottságot. Az ünnepségen bejelentette, hogy hamarosan
elkészül az ovi-sportpálya az udvaron, az óvoda felújítására vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek pedig már készülnek. A beruházás
forrása a TOP+ pályázat lehet, melyen indulni fog az önkormányzat.

Az elmúlt két hónapban már több
rendezvényt is tartottak. Az elõadásokon többek között aromaterápiáról és a gyógynövények felhasználásáról hallhattak az érdeklõdõk.

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
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Aktuális

TEHERMENTESÍTÉS, KÉTIRÁNYÚSÍTÁS, PARKOLÓK
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRÕL ÉRTEKEZTEK A VÁROSVÉDÕK

 A közlekedési problémákról és a közlekedésfejlesztési elképzelésekrõl esett szó a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület legutóbbi ülésén. A tanácskozásra ezúttal egy rendhagyó helyszínen,
mégpedig a polgármesteri hivatalban került sor; az elõadó
ugyanis Bali Zoltán volt.
pánczélPetra
Az alpolgármester a 101-es elõadóterembe várta a civil szervezet
tagjait, ahol egy vetített képes elõadás keretében mutatta be az aktuális gócpontokat, illetve a következõ évek közlekedésfejlesztési terveit. Mint azt Czeglédy András, a
városvédõk elnöke bevezetésképpen elmondta: az egyesület ezzel a
témával még nem nagyon foglalkozott, ám az épített örökség és a város zöldfelületeinek védelmén túl,
fontosnak érzik azt is, hogy a közlekedési problémákról és az infrastruktúra-fejlesztés jövõjérõl szó essen. Annál is inkább, mert egy mindenkit érintõ kérdésrõl van szó, és
az ehhez kötõdõ beruházásoknak
hosszú távú hatásai lesznek a városra nézve.
A dugók és a parkolási gondok
ma már mindennapos problémának
számítanak, még a város olyan részein is, ahol ez pár évvel ezelõtt el-

képzelhetetlen lett volna – fogalmazott Bali Zoltán. Elõadása nyitányaként egy kisfilmet vetített le a város
jelenlegi közlekedési helyzetérõl, és
a fejlesztés 2024-ig tartó fõbb irányairól. Az alapproblémát az adja,
hogy Zalaegerszeg településszerkezete nem alkalmas ekkora autóforgalom befogadására és a gépjármûvek parkoltatására. A háztartásokban lévõ autók száma 2020-ra elérte a 35 ezret, az ingázókkal együtt
pedig körülbelül 50 ezer autó közlekedik a városban naponta. A másik
gond, hogy az elmúlt évtizedekben
átalakult a város szerkezete abból a
szempontból, hogy a korábbiakhoz
képest máshol vannak a munkahelyek (gyárak, üzemek) központjai,
valamint új lakóövezetek és bevásárlóközpontok létesültek. A szabad
iskolaválasztás miatt pedig a gyerekek sem feltétlenül az otthonukhoz
legközelebb esõ iskolába járnak.
Praktikus okokból ez mind növelte a
gépjármûhasználatot. Manapság

már nem ritka, hogy egy családban
két vagy három autó is van. Mindezeket figyelembe véve kell újragondolni a közlekedés rendszerét, felszámolni a gócpontokat, tehermentesíteni bizonyos városrészeket, útszakaszokat – hangzott el.
Az alpolgármester a tervezett
fejlesztések közül kiemelte a Kosztolányi utca kétirányúsítását, mely
még idén augusztusban elindul. A
forgalmirend-változással tehermentesíthetõ a belváros, fõleg a Kossuth utca. Minél elõbb bõvíteni szeretnék a Tesco melletti körforgalmat, melyen naponta 35 ezer gépjármû halad át. Tervben van a sportcsarnok környezetének teljes megújítása is. Ezenkívül egy tehermentesítõ felüljáró létesülne a Batthyány úti vasúti átkelõ fölött, mely a
Jákum utca végétõl indulna, megkerülné a stadiont, és a plázánál futna ki.
A jövõben kétirányúvá válhat a
Kis utca, megújulhat a nagyon
rossz állapotban lévõ Ady és Kisfaludy utcák burkolata, valamint a zsinagóga elõtti tér. A tervek szerint
egy a régi kovácsoltvas kerítést idézõ térplasztika készülne a zsinagóga elé, és a zöldfelületet is bõvíte-

nék a hangversenyterem környezetében. Az alpolgármester jelezte: a
piac mellett hamarosan visszaépül
a Mérlegház, bár néhány méterrel
távolabb kerül eredeti helyétõl. Ennek közelében felépítenek egy térelemet is, mely a régészeti ásatások során megtalált középkori vár
bástyáját jelképezi.
A peremkerületekkel kapcsolatban többek között elhangzott: a
Kertváros és a zalabesenyõi városrész forgalmát csökkentheti, illetve
a két városrész kapcsolatát erõsítheti a déli átkötõút, vagyis a Sugár
út bõvítése. Ezzel együtt a közlekedésbiztonság szempontjából veszélyes cimpóhegyi csomópontot is
átszerveznék. A Bartók Béla utca
és a Jánkahegy megközelíthetõségét pedig javítja majd a Kikelet utca
kiszélesítése. Ez a beruházás is
idén elindul. Mindezeken kívül a város több pontján parkolóbõvítésekre és kerékpárút-fejlesztésekre is sor kerül.
A városvédõk az ülés hátralévõ
részében reagáltak a felvetésekre.
Czeglédy András örül, hogy vannak
elképzelések, irányelvek, és hogy
folyamatosan zajlik a tervezés. Az
viszont fájdalmas számára, hogy a

Tehermentesítõ felüljáró épülhet.

Kosztolányi utca kétirányúsítása
miatt egy sáv elveszik a Dózsa-ligetbõl. A parkolóbõvítésekkel kapcsolatban pedig felvetette: zöldfelületben minél gazdagabb, parkszerû
parkolási területekre lenne szükség.
Dr. Vándor László régész, nyugalmazott múzeumigazgató (az
egerszegi vár kutatója) szakmailag
kifogásolta a bástya helyére tervezett objektumot. Szerinte ez az utolsó lehetõség arra, hogy valamit
megmutassunk az utókornak a volt
végvárból. Egy átgondoltabb, az
alaprajzot, szerkezetet jobban figyelembe vevõ megoldásnak jobban örülne, ami nem zárná ki az
építmény játékosságát. Az alpolgármester jelezte: nyitott a megoldásokra a témát illetõen.
Kérdésünkre, hogy a város pró-

bálja-e valahogy az alternatív közlekedési eszközök (kerékpár, e-roller)
felé terelni a városlakókat, Bali Zoltán azt felelte: nehéz kérdésrõl van
szó. Az emberek ugyanis szeretik a
legegyszerûbb módszert és a legkisebb ellenállást választani. Szemléletformálásra van szükség. Ezt szolgálja a kerékpárút-fejlesztés, a
munkahelyek, iskolák mellé kihelyezett kerékpártárolók számának bõvítése, valamint, hogy a jövõben
külsõ parkolózónákat hoznának létre. Arra biztatva az embereket,
hogy gyalogosan közelítsék meg a
belvárost. Úgy látja: az elmúlt évek
projektjeinek hatására már érezhetõ egy lassú elmozdulás a kerékpáros közlekedés javára. A szemléletformálást pedig minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni.

AJÁNDÉKCSOMAGOT KAPTAK MAGYAR HÕSÖK NAPJA
 Május utolsó vasárnapján, a magyar hõsök napján emlékmûsorral és koszorúzással tisztelegtek a Hõsök kertjében elhelyezett I. és II. világháborús emlékmûveknél.
– b. k. –
Az elsõ világháború idején kezdeményezték az életüket és vérüket adó hõsökrõl való megemlékezést, melyet 1924-ben iktattak törvénybe. Eszerint minden község
és város anyagi lehetõségeihez
mérten megfelelõ emlékmûvön
örökítse meg azok nevét, akik az
elsõ világháborúban életüket
vesztették. 1945–1989 között nem
lehetett emlékezni a korábban már
nemzeti ünneppé tett napon. A
rendszerváltás után új törvény
Szabó Mercédesz, Bálizs Zsuzsanna és Kámán Tibor
született, mely már a második vi Kisorsolták a Mustra Grill& zést sikerült meghonosítani a vá- lágháború hõsei elõtt is tisztelgett,
Chill gasztronómiai hétvége rosban, és örömteli a vállalkozók és ismét nemzeti ünneppé lett mányerteseit. Mint arról beszámol- összefogása. A program folytatás- jus utolsó vasárnapja.
tunk, májusban ismét összefog- ra érdemes.
– 1938-ig az országban 1086
tak a belvárosi vendéglátóhelyek, hogy ezúttal egy szezonnyitó grillfesztivállal örvendeztessék meg a közönséget.
Az esemény május 19–21. között zajlott hét helyszínen, vagyis
hét népszerû vendéglátóhelyen.
A gasztro-hétvége alatt egy játékot is hirdettek. A fesztiválra készült ugyanis egy pecsételõfüzet,
és ha valaki mind a hét vendéglátóhelyen megfordult, majd az
utolsó helyszínen névvel/címmel
ellátva leadta a „telepecsételt” füzetet, sorsoláson vehetett részt.
Az eredmény azóta megszületett:
a vendéglátósok által összeállított ajándékdobozt Bálizs Zsuzsanna, Kámán Tibor és Szabó
Mercédesz vehette át a Spájzban.
A szervezõk egy sajtótájékoztató keretében adták át a nyerteseknek a jutalmat, és egyúttal beszámoltak a gasztro-hétvége eredményeirõl is. Becze Barnabás, a rendezvény egyik ötletgazdája elmondta: az idõjárás kegyes volt, a
teraszok telt házzal mûködtek mindenhol. Sõt, a vendéglátóhelyek
kapacitásuk legfelsõ határán dolgoztak. A Mustra rendezvénybõl
szeretnének hagyományt teremteni: az õszi esemény ezentúl a borokat és a borászatokat népszerûsíti, a tavaszi pedig – amolyan
szezonnyitó jelleggel – a grill ételekrõl szól.
Bali Zoltán alpolgármester úgy
látja: példamutató kezdeménye-

szobor, park, emlékmû, emlékfa,
temetõi emléktábla készült el –
kezdte el a visszatekintést dr.
Káldi Dávid önkormányzati képviselõ az ünnepségen. – Hõsök nélkül nincsen nemzet. De vajon
csak róluk kell-e megemlékezni?
Azokról is, akik túlélték a harcokat, fogolytáborba kerültek, kényszermunkára, elszakították õket
az otthonuktól, hazájuktól, üldözték õket, nyomorogtak. Apák,
anyák, akik maguktól vonták meg
a falatot, hogy gyermekeiknek enni adjanak. Akik vállalták a veszélyt, az alacsonyabb beosztást,
a kevesebb fizetést az igaz élet
miatt. Mind hõsök. Példát adtak
nekünk, utódoknak. Életük példájával tanítottak évtizedeken át. A

STREET FOOD WEEKEND VÁLTOZATOS MENÜKKEL
ISMÉT MEGRENDEZIK A GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLT

 Két év kihagyás után ismét megrendezésre kerül a belváros
gasztronómiai fesztiválja, a Street Food Weekend. Június 10–12.
között több mint húsz, ételt árusító kocsi (food truck) várja az érdeklõdõket a Dísz téren.
Mint arról a szervezõk – Szabó
Zoltán, Horváth Szilárd és Simon
Tamás – a városháza elõtti téren
beszámoltak: változatos ételekkel,
megújult kínálattal készülnek,
ezért új elárusítóautókat hívtak. Az
eseményen több zalai food truck is

képviselteti magát. A büfék egyszerû, divatos, laktató és kézbe
vehetõ ételekkel várják a közönséget. Többek között hamburger,
burrito, lepények, szendvicsek,
batyuba csomagolt malachús is
része lesz a menüsornak.

Horváth Szilárd hozzátette:
csatlakoztak egy országos kezdeményezéshez, így a fesztivál ideje
alatt a Kuckó önkéntes programmal
partnerségben vendégül látják a
környék gyermekotthonainak lakóit.
A Street Food Weekend idén
egy kétnapos zenei fesztivállal is
kiegészül. Pénteken egy retró
partyra, szombaton pedig egy
elektronikus bulira látogathatnak
el a szórakozni vágyók a Mimosa
elé, ahol több DJ is vendégszerepel. A szabadtéri program miatt
péntek este hat órától vasárnap
reggel hat óráig lezárják a Kossuth
utca ezen szakaszát.
A gasztrofesztivál során megválasztják a város kedvenc food truckját is, egy szakmai zsûri, valamint a
közönség szavazatai alapján.
A sajtótájékoztatón részt vett
Balaicz Zoltán polgármester, aki
üdvözölte a Street Food Weekend
újbóli megrendezését. Mint fogalmazott: a koronavírus-járvány után
az emberek szó szerint ki vannak
éhezve az ehhez hasonló összejövetelekre. Reméli, hogy sikerül felidézni a három évvel ezelõtti élményeket és a jó hangulatot.

hazaszeretet, a becsület és az önfeláldozást mellett még egy leckét
meg kell tanulni tõlük. Nekünk
most kell helytállni, építkezni,
gondoskodni. A legnehezebb életek között is észrevenni a szépséget, az életet továbbadni. Ez a feladatunk. A legtöbb, amivel megajándékozhatjuk magunkat, az az
idõ. Kívánom, hogy jól tudjuk azt
használni.
A koszorúzások sorát a Szent
György Lovagrend képviselõi
kezdték az elsõ világháborús emlékmûnél. Majd Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter és Bali
Zoltán alpolgármesterek, illetve
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos helyezték el
az elsõ koszorúkat a második világháborús emlékmûnél.
Az ünnepségen jelen voltak az

Osztrák Bajtársi Szövetség képviselõi. A rendezvényen közremûködött Urházy Gábor László színmûvész, a Városi Fúvószenekar, H.
Horváth Gyula és a Zalai 47. Honvédzászlóalj
Hagyományõrzõ
Egyesület.
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VALLÁSÜGYEK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN
KONFERENCIA AZ EGYHÁZAK VISSZASZORÍTÁSÁRÓL

 Az egyházak második világháború utáni helyzetérõl és az egyházüldözésekrõl szólt az a tudományos ülés, melyet a közelmúltban rendeztek meg a város dísztermében. „A diktatúrák határán –
Egyházak Magyarországon 1944–1948 között” címû konferencia
egy TOP-projekt részeként valósult meg.
– pet –
A rendezvény apropójául szolgált
többek között az is, hogy az év második felében megnyílik a Mindszentyneum, mely a hercegprímás életén túl, egy kiállítás keretében az

tudományi Intézetétõl, a Magyar
Nemzeti Levéltárból, a Nemzeti Emlékezet Bizottságától, de az Evangélikus Hittudományi Egyetemrõl, a
Károli Gáspár Református Egyetemrõl és a Szombathelyi Egyház-

A történész elmondta, hogy
1945–48 között több intézkedéssel
csorbították az egyházak hatásköreit. Megtörték gazdasági erejüket,
visszaszorították közéleti, kulturális
és politikai aktivitásukat, majd felszámolták az oktatási intézményeiket,
kórházaikat, árvaházaikat, egyesületeiket. Mindez egy átmeneti idõszakban történt, hiszen a diktatúra még
nem épült ki, ám valódi demokrácia
sem volt. A helyzetre jellemzõ, hogy
az intézkedések dacára, az
1947–48-ban meghirdetett Mária-év-

egyházüldözésekkel is foglalkozik.
A tudományos ülésre – melyet Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történésze szervezett – ezúttal országos
intézményekbõl hívtak elõadókat.
Többek között az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet-

intézmények energiaracionalizálása tekintetében megemlítette,
hogy az Alsóerdei Sport- és Élményparkban valamint a Mindszentyneumban napelemeket helyeztek el. Az új uszodában termálvizet használnak. Hõszivattyút
állítottak be, napelemeket szereltek fel és zöldtetõt építettek.
A felszíni és a felszín alatti vizek
vizsgálatai során nem volt határérték-túllépés. A levegõtisztaság védelmével kapcsolatban elmondta,
hogy az avar és kerti hulladék égetésére április 15-e és október 15-e
között nincs lehetõség. Amikor lehet, akkor szerdai és szombati napokon. A város alternatív megoldásokat biztosít az ingyenes lombgyûjtõ és biológiai hulladékgyûjtõ
akciókkal, és a hulladékudvar is
rendelkezésre áll e célból.

ALBÉRLETPIAC

vetít elõre, ami a befektetõket eltántoríthatja. Az elmúlt években a lakások árának emelkedése ellensúlyozta a lakáskiadással elérhetõ hozamok csökkenését.

MI A HELYZET A MEGYE
(Folytatás az 1. oldalról.)
ALBÉRLETPIACÁN?
Emellett bemutatja, hogy Zala
megyében és a megyeszékhelyen,
Az ingatlan.com elemzése szevalamint a nagyobb városokban rint Zala megyében május közepén
mennyiért lehet lakást bérelni, ho- • 117 lakóingatlan várt bérlõre,
gyan alakult az ottani kínálat az
ami 11 százalékos visszaesésutóbbi egy évben és milyen hozanek felel meg.
mokat lehet elérni a lakáskiadással. • A megyei átlagos bérleti díjak
120 ezer forintra, azaz 20 száFELSZÍVTA A KERESLET
zalékkal nõttek.
AZ OLCSÓBB KÍNÁLATOT
A legerõsebb albérletpiaccal a
Az országos kínálatban elérhetõ megyeszékhely rendelkezik a mealbérletek bérleti díja hónapok óta fo- gyén belül. Zalaegerszegen 33 alkozatosan emelkedik. Ennek ered- bérletbõl válogathattak a bérlõk, ez
ményeként a fõvárosban például má- 3 százalékkal marad el az egy évvel
jus közepén 175 ezer forint volt az át- korábbi kínálattól. Idén májusban
lag, ami 35 százalékkal haladja meg havonta 140 ezer forintra rúgtak az
az egy évvel korábbit. Ezzel párhuza- átlagos bérleti díjak, ez több mint 27
mosan a tizennyolc megyeszékhe- százalékos drágulásnak felel meg
lyen az összesített átlagos bérleti díj éves összevetésben. A megye18 százalékkal 118 ezer forintra nõtt. székhelyen a lakáskiadással 6,63
Persze az országon belül jelentõsek százalékos hozamot lehet elérni.
az eltérések: a nyugat-magyarországi megyeszékhelyeken 120–135
ezer forint, a kelet-magyarországiakban pedig 100–120 ezer forint volt az
átlagos bérleti díj május közepén.
Az albérletpiaci drágulásban szerepet játszik, hogy a kereslet felszívta az olcsóbb albérleteket a piacról,
azaz szûkült a kínálat. Egy éve még
20 ezer lakás volt a kínálatban, idén
májusban viszont alig több mint 10
ezer albérlet várta a bérlõket, vagyis
49 százalékos csökkenés következett be – mondta Balogh László, az
ingatlan.com vezetõ gazdasági
szakértõje. A budapesti és Pest megyei kínálat több mint 50 százalékos
csökkenésével párhuzamosan a fõvároson kívül visszafogottabban
szûkült a piac. Az ingatlan.com adatai szerint ugyanis összesítve a megyeszékhelyeken 44 százalékkal
mérséklõdött a bérelhetõ lakások
száma, a többi településen pedig
mindössze alig több mint 10 százalékos volt a csökkenés. Hozzátette:
a lakáseladásokat nagyban befolyásoló kamatemelkedés az albérletpiacot is érinti. A drágább hitelek
miatt kevesebben vágnak bele a
kölcsönbõl történõ lakásvásárlásba,
ez pedig visszafogottabb drágulást

KÖZLEKEDÉS- ÉS KÖZTERÜLET-BIZTONSÁG
 Fennállásának 15. évfordulóját ünnepli idén a landorhegyi
székhelyû Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárõr Egyesület. A vacsorával egybekötött visszatekintõ rendezvényen Balaicz
Zoltán polgármester kitüntetõ oklevelet adott át a jubiláló civil
szervezetnek. Az ünnepségen jelen volt Makovecz Tamás önkormányzati képviselõ, úgyis mint az egyesület egyik alapító tagja,
valamint Majer Patrik körzeti megbízott.
– b. k. –

BERUHÁZÁSOK, AKCIÓK
(Folytatás az 1. oldalról.)
Mivel a depó betelt, új lerakót
építenek, amely már a mûszaki átadás fázisában van. A kommunális
hulladék feldolgozására szolgáló
üzem már korábban elkészült, a
szelektív válogatócsarnokban pedig automata válogatórendszert
építettek be. A szelektív gyûjtés
esetében a házhoz menõ, zsákos
jól mûködik, viszont a hulladékgyûjtõ szigeteknél gond van. Ezért
azok rendeltetésszerû használatára kérte a lakosságot.
Az alpolgármester a környezetvédelmi program többi elemét ismertetve elmondta, 2019-tõl mostanáig 18,8 kilométer új kerékpárút
épült. A környezetkímélõbb közösségi közlekedés érdekében az év
végén vagy jövõ év elején 11
elektromos busz áll üzembe. Az új

JUBILÁLÓ POLGÁRÕRÖK

megyei Levéltártól is érkeztek szakemberek, kutatók.
A rendezvényt Balaicz Zoltán polgármester nyitotta meg, a konferencián pedig Balogh Margit történész,
egyetemi docens (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet) elnökölt, és õ volt
az elsõ elõadó is. Prezentációjában
az egyházak és az egyházpolitika
1944–48 közötti helyzetét tekintette
át „Isten ledöntött templomában...”
címmel. Kiemelte: bár Sztálin 1944ben még kapcsolatot hirdetett az
egyházakkal, ez a szándék ideiglenesnek bizonyult. Ahogy a Szovjetunióban, úgy a megszállt országokban is elindult az egyházak módszeres felszámolása; a háború befejezésével párhuzamosan pedig megkezdõdött az egyházakhoz kötõdõ
(sokszor nem is az ismert, hanem a
vidéki településeken tevékenykedõ)
személyek internálása, üldözése. Az
egyházak a korábbi privilegizált helyzetükkel szemben elveszítették „kivételezett” státuszukat – hangzott el.

ben a katolikus egyháznak – Mindszenty hercegprímás felhívására –
még több millió embert sikerült országszerte mozgósítania. Volt tehát
lakossági igény a hitre, a vallási eseményekre és a háború utáni békére.
De mindez arra is jó alkalom volt,
hogy az egyház felemelje szavát az
ellene elkövetett jogsértésekkel
szemben. A diktatúra kiépülése elõtt
ez volt az utolsó nagy egyházi esemény. 1948 decemberében Mindszentyt õrizetbe vették. A hatalom
célja pedig a következõ években az
egyházak teljes megsemmisítése
volt.
A konferencián nemcsak a katolikus, hanem az evangélikus és református egyház, valamint az úgynevezett kisegyházak helyzete, illetve az
egyházi személyek deportálása is
szóba került. A Magyar Nemzeti Levéltár fõigazgatója, dr. Szabó Csaba
pedig Mindszenty apátplébános zalaegerszegi utódjáról, Galambos
Miklós plébános tevékenységérõl és
lehetõségeirõl is szólt az ülésen.

Vendler József a nevezett polgárõr-egyesületben 15 éve látja
el az elnöki feladatokat. Beszámolójában a kezdetektõl napjainkig értékelte az önzetlen munkát,
mely fõleg a közbiztonságot és a

rendezvényeken biztosítják a
helyszínt, és jelenlétük közösségformáló erõvel is bír, hangzott
el többek között.
Az ünnepi gyûlésen az alapítás
óta jelenlévõ tizenegy tagot oklevéllel ismerték el.
Balaicz Zoltán polgármester

közlekedésbiztonságot hivatott
segíteni a legtöbb oktatási intézményt és egykor jónéhány éjszakai szórakozóhelyet magában
foglaló városrészben. Az alapító
11 fõ létszáma mára 29-re duzzadt, köztük négy hölgy tag is
van. Átlagosan 80 óra havi szolgálati idõt teljesítenek különbözõ
aktivitással a tagok. Az iskolások
biztonsága mellett a közterületeket is védik, együttmûködve a
rendõrséggel. Kiemelten a sport-

hozzátette, büszke erre a felkészült csapatra, akik hozzájárulnak a városlakók nyugodt életéhez, majd adatokat osztott meg a
város jó közbiztonságát igazolandó. Köszönetét fejezte ki Vendler
József elnöknek a munkájáért,
majd kitüntetõ oklevelet nyújtott
át az egyesületnek.
A polgárõröknek Makovecz
Tamás önkormányzati képviselõ
is köszönetet mondott a folyamatos jelenlétért és odafigyelésért.

FELMENTETTÉK FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ

 A Zalaegerszegi Törvényszék 2022. május 23-án megtartott tárgyalásán nem jogerõs ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, akit azzal vádoltak meg, hogy Hollandiából akart Magyarországra kábítószert hozatni.
A vádirat szerint a férfi 2019
tavaszán többször járt Hollandiában, mielõtt 2019 õszén egy helyi
férfival nagyobb mennyiségû kábítószer-vásárlásról
egyezett
meg. A drog szállításával két magyart bízott meg, akikkel sms-ben
tartották a kapcsolatot. A két férfi
a kábítószer átvételét követõen
két külön autóval indult el Hollandiából, ám a német hatóságok
megállították õket, és az egyik kocsiban kialakított rejtekhelyen 12

kilogramm amfetamint találtak. A
két futár ellen a német ügyészség
eljárást indított.
A vádlott távollétében hirdettek
ítéletet, amelyben a férfi társtettesként elkövetett kábítószer birtoklása bûntettének kísérlete vádja
alól felmentette. A bíróság álláspontja szerint nem volt egyértelmûen megállapítható, hogy a vádlott adott megbízást a drog beszerzésére, ennek körülménye a tanúvallomások során sem tisztázódott.

ZALAEGERSZEG, 2022. JÚNIUS 18. SZOMBAT
 Az Egerszeg
Fesztivál keretében
megrendezik
a XX. Zalaegerszegi
Fúvószenekari
Találkozót, melynek
helyszíne az Ady
mozi–Dísz tér.
10.30-TÓL FELVONULÁS AZ ADY MOZITÓL,
11 ÓRÁTÓL DÍSZ TÉR (rendezvénysátor) TÉRZENE, KONCERTEK.

Sajtóközlemény
FEJLESZTÉSEK A PASZAT FORGÁCSOLÓ ÉS ALKATRÉSZGYÁRTÓ KFT.-NÉL
2022. 05. 24.
A PASZAT Kft. a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió társfinanszírozásával 65 millió forint feltételesen vissza nem térítendõ támogatást nyert el üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítõ fejlesztések végrehajtásához!
A PASZAT Forgácsoló és Alkatrészgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság a Széchenyi Terv Plusz
program keretében 65 millió forint feltételesen vissza nem térítendõ támogatásra jogosult. A nyertes
pályázat keretében a PASZAT Kft. termelõberendezés beszerzésével a Zalaegerszeg, Báthory u. 2/d
telephelyén technológiai fejlesztést hajt végre, ami segíti a magasabb szintû termelési feladatoknak való
megfelelést.
A fejlesztés eredményeként a jelenleginél magasabb hatékonyságú termeléssel gondoskodik a cég
versenyképességének megóvásáról.
A beruházás befejezésének várható idõpontja: 2023. 08. 31.
További információ kérhetõ:
Virág Józsefné, sajtóreferens
+36-30/902-7236 • info@paszat.hu
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Kultúra
 Egyszerre volt rendhagyó, tudományos és kicsit személyes
az a konferencia, melyet az
NKA támogatásával rendezett a
Magyar Nemzeti Levéltár Zala
Megyei Levéltára a város dísztermében. A történészek, levéltárosok ezúttal saját családjuk
múltját vették alapul, ezen keresztül mutatva be a viharos
Vannak köztük távoli helyekrõl (a
évszázadokat, illetve a kutatás
Trianon elõtti Magyarország valamódszertani sokszínûségeit.
melyik részérõl, vagy a Jászságból) Zala megyébe települt szemé– pP –
lyek, és tõsgyökeres zalai famíliák
is. A kutatások módszertanilag is
Mint azt dr. Kulcsár Bálint levél- különbözõek voltak, bár jórészt a
táros, a program szervezõje az korabeli anyakönyvek képezték az
ülés elõtt lapunknak elmondta: alapot. De egyéb levéltári forrámár a járvány elõtt megszületett a sok, sõt a családoknál maradt szekonferencia gondolata, de csak mélyes dokumentumok, magánmost sikerült tetõ alá hozni. Az iratok is segítséget nyújtottak a
alapötlet onnan származik, hogy múlt feltérképezéséhez.
néhány évvel ezelõtt a levéltárakAz elõadók közül többen manak volt egy Hetedíziglen elneve- gánszorgalomból már régóta kuzésû országos projektje, ahol a tatták saját családfájukat, néhácsaládfakutatás, vagyis a genealó- nyan viszont pont a konferencia
gia került középpontba. Ekkoriban kedvéért ásták bele magukat õseik
merült fel az ötlet, hogy jó volna múltjába. A családtörténeti kutatás
egy olyan tudományos ülést szer- veszélyes elfoglaltság, mert navezni, ahol a helybéli történészek, gyon könnyen beszippantja az
kutatók, a saját családfájukat ve- embert. Ezt már dr. Szabó Csaba,
szik górcsõ alá, bemutatva egy- a Magyar Nemzeti Levéltár fõigazegy korszakot, vagy a család né- gatója mondta a konferenciát
hány szereplõjét. Ilyen kezdemé- megnyitva. Õ is zalai születésû,
nyezés tudomása szerint más le- Zágorhidán töltötte gyermekkorát.
véltárakban még nem volt, ezért is A múlt feltárásához pedig Kulcsár
számít kuriózumnak a mostani Bálinttól kapott segítséget.
rendezvény.
Beszédében többek között kiHozzátette: a Családtörténe- emelte: a levéltár – mint az ország
teink címû konferencia kilenc elõ- legrégibb közgyûjteménye – jövõadója területileg is és idõben is re lesz 300 esztendõs. Húsz meszéles spektrumot fogott át a te- gyében, 78 telephelyen hétszáz
matikát illetõen. A 17. század vé- kollégájuk dolgozik. A tapasztalagétõl a 20. század végéig követték tok azt mutatják, hogy az emberek
nyomon a család egy-egy ágát. 95 százalékban családtörténeti

LEVÉLTÁROSOK CSALÁDTÖRTÉNETEI
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA SZEMÉLYES KÖTÕDÉSEKKEL
kutatás miatt keresik fel a levéltárakat. A genealógia azért fontos,
mert identitásunk elsõ eleme a
családhoz kötõdõ azonosságtudat. A lokalitáshoz kapcsolódó
identitás csak ezután következik.
Szinte nincs olyan ember, aki ne
érdeklõdne szülei, nagyszülei,
dédszülei múltja, fiatalkora iránt.
Jól jelzi ezt az is, hogy a nemzeti
levéltár nemrégiben megkapta
Moszkvából annak a 682 ezer személynek a kartotékját, akiket orosz
hadifogságba hurcoltak, a digitalizálását követõen létrehozott internetes felületet pedig az elsõ tíz hónapban 307 ezer állampolgár kereste fel. A fõigazgató arról is tájékoztatott, hogy a kormány 1 milliárd forintból családtörténeti kutatóközpontot hoz létre, melynek
egyik telephelye a tervek szerint
Zalaegerszegen lesz.
Ami az elõadásokat – vagyis a
helyi történészek, levéltárosok családfáját – illeti, a szálak idõben és
térben valóban messzire nyúlnak.
Az elmúlt évszázadok háborús viszonyai, gazdasági válságai, társadalmi és politikai változásai jól
nyomon követhetõk mikroszinten,
vagyis az egyes famíliák történetében. De az is kirajzolódott, hogy a
korábbi évszázadokban magas
volt a gyermekhalandóság, illetve,
hogy a házastársak korai halála

Dr. Kulcsár Bálint

miatt nem számított ritkaságnak,
ha valaki többször házasodott, sõt
az sem, hogy õsapáink közül sokan még írástudatlanok voltak.
Hallhattunk többek között Horvátországból a 18. században
Andráshidára települt nemesrõl
(dr. Kulcsár Bálint õsei), a zalai
Zebecke–Zágorhida között mozgó
Bekõ család férfitagjairól (Bekõ
Tamás õsei), de Zalalövõ utolsó
postamestereirõl is (Molnár András ezúttal felesége felmenõinek
történetét dolgozta fel). Megelevenedett a felvidéki eredetû Duchon
család története, akik a Balatonfelvidékre költöztek (Simon Beáta
férje családját kutatta), Gyimesi

Lajos gyógypedagógusnak, a
Kecskemét környéki tanyavilág
egykori tanítójának sorsát és Zalába települését pedig fia, dr.
Gyimesi Endre elevenítette fel. Dr.
Káli Csaba a Lesencetomaj melletti Billegepusztáról eredeztethetõ, majd Gutorföldére települt Káliõsök történetérõl mesélt, akik között számadó juhászt, asztalost,
földmûvest egyaránt találunk. Dr.
Paksy Zoltán pedig a második világháborút követõ csehszlovák–magyar lakosságcsere, illetve
a Baranya megyei svábok kitelepítésének tragikus idõszakába kalauzolta a hallgatóságot. A nap végén egy Jászságból Dunántúlra
került parasztcsalád történetébe
(Csomor Erzsébet felmenõi), illetve egy zalai tsz-elnök életútjába
(Bojt-Tóth Orsolya nagypapája) is
bepillantást nyerhettünk.
Kulcsár Bálint az ülés elõtt felvetette a kérdést, hogy vajon az
elõadókat nem éri-e majd a szub-

jektivitás vádja; hiszen tudományos módszerekkel, ám mégiscsak a személyükhöz kapcsolódó
történeteket kellett vizsgálniuk.
Utólag elmondható, hogy mindenkinek sikerült az objektivitás és a
realitás talaján maradni, az érzelmi vonal pedig inkább erõsítette a
rendezvényt, közelebb hozva ezzel a kutatókat a közönséghez.
A konferencián részt vett
Balaicz Zoltán polgármester is.
Megköszönte, hogy a helyi közgyûjtemények mindig elõállnak valami olyan programmal, ami tudásunkat gyarapítja, és erõsíti a lokálpatrióta kötõdést. Jelezte: a
TOP Plusz projekt keretében a jövõben is sor kerülhet hasonló rendezvényekre és kutatásokra,
amikhez 200 millió forint áll rendelkezésre. Az ülésen elnöklõ Kiss
Gábor könyvtárigazgató a rendezvény végén elárulta: az elhangzott
elõadások anyagát szeretnék mielõbb kötetbe rendezni.

KÉP-ALKOTÁS A HANGVERSENYTEREMBEN BÕVÜL AZ EGERSZEGFESZT TERÜLETE
KIÁLLÍTÁS A MÛVÉSZETI GIMNAZISTÁK MUNKÁIBÓL

 Az Ady-iskola mûvészeti gimnazistáinak alkotásaiból nyílt tárlat a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A Kép-Alkotás címû kiállításon a gimnázium jelenlegi és volt tanulóinak munkáiból volt látható egy átfogó válogatás.
– pet –
Tanulmányrajzok, csendéletek,
portrék, kerámiák sorakoztak két
héten át a galéria falain, de egy
animációt is kiválasztottak a tárlat
rendezõi; Monok Balázs és
Tánczos György mûvésztanárok.

Mint azt Horváth M. Zoltán képzõmûvész, a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karának és a
Pécsi Mûvészeti Szakgimnáziumnak az oktatója, az Ady-iskola egykori tanára az érdeklõdõket köszöntve elmondta: a zalaegerszegi mûvészeti iskolát mindig magas
szakmai színvonalú oktatói gárda
jellemezte. Annál is inkább, mert
az alapítók között ott találjuk
Fischer Györgyöt, Frimmel Gyulát,
Urbán Ferencet, Németh Tamást
és Gábriel Józsefet. Sajnos, ebbõl
a csapatból többen már nincsenek
közöttünk.
Mit tud az az ember, aki mûvészeti képzésben részesül, vagy
csak érdeklõdik a képzõmûvészetek valamelyik ága iránt? – tette fel

a kérdést. Megtanul reflektálni a világra, eligazodni a vizuális ingerek
között. Élményszerûvé válik számára a mûvek befogadása, értelmezése. A képzõmûvészet nyelve
univerzálisabb a beszélt nyelvnél,
így egy komplexebb világlátást ad.
Persze, nem lesz mindenkibõl mû-

vész, de nem is ez a fontos, hanem
hogy problémamegoldó, önállóan
gondolkodó, kreatív emberek kerüljenek ki a mûvészeti gimnázium
falai közül. Olyan fiatalok, akik egyegy jelenség kapcsán kérdéseket
tesznek fel, sõt õk maguk irányítják
rá a figyelmet bizonyos kérdésekre. A mostani kiállítás alkotásait
nézve minderre jó esély van – tette
hozzá.
A tárlatot dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselõ, majd Müller
Imre, a hangversenyterem mûvészeti tanácsosa ajánlotta a közönség figyelmébe. Többek között elhangzott: a diákok ilyen jellegû bemutatkozásának volt már hagyománya, most ezt a szokást szerették volna feleleveníteni. A város
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egyik büszkesége az Ady-iskola,
hiszen a mûvészeti neveléssel és
tehetséggondozással az a cél,
hogy a fiatalok (és a majdani felnõttek) ne csak értõi, hanem adott
esetben alkotói is legyenek a mûvészeteknek.
A rendezõk részérõl Tánczos
György hozzátette: nem könnyû
feladat több évfolyam diákjainak
munkáit összeválogatni. A galériába grafikák, festmények, kerámiák
egyaránt kerültek. A kiállítótér
egyik részébe az alsóbb évfolyamosok, a másikba pedig a végzõsök és az egykori diákok alkotásait
helyezték el.
A kiállításmegnyitó keretében
díjátadóra is sor került. Koller Helén, Koncz Tamás Attila és Sturcz
Lilien egy a város által felajánlott
elismerést vehetett át. Az iskola
Képzõmûvészeti Támogatási Alapítványának nevében pedig Németh János keramikusmûvész, a
kuratórium elnöke Krecsár Biankának, Le Thuy Linh-nek, Tóth Emesének, Gyõri Emmának és Péter
Virágnak adott át jutalmat.

ÚJ HELYRE KÖLTÖZIK A NAGYSZÍNPAD

 Megújult formában tér vissza
az Egerszeg Fesztivál, mely ezentúl EgerszegFeszt néven, friss
helyszínekkel és dizájnnal készül
a közönség fogadására. A szervezõk a városházán számoltak be
a programsorozat részleteirõl.
Mi sem jelzi jobban, hogy ismét
elindult az élet, minthogy egymás
után jönnek a belvárosi fesztiválok –
fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester. Mint mondta, június 17–19.
között térben kiszélesedve, tartalmában pedig megújulva rendezik
meg két év kihagyás után a kedvelt
zenei, gasztronómiai és kulturális
eseményt. Felvezetésként pedig
már június 16-tól színházi programok is várják az érdeklõdõket.
Utóbbi részleteirõl Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház
igazgatója számolt be. Elhangzott:
egy pályázatnak köszönhetõen, június 16–17-én, Nyitott Fesztivál
címmel benépesül a színház elõtti
tér, valamint a nézõtéri büfé. Irodalmi találkozókkal, bábjátékkal,
színi elõadással, képzõmûvészeti
programmal készülnek. Péntek

délután pedig kulisszajárásra is sor
kerül.
A megújult EgerszegFeszt részleteirõl Tompagábor Kornél, a szervezõ Kvártélyház Kft. ügyvezetõje
számolt be a sajtónak. A legnagyobb változás az lesz, hogy a
Nagyszínpad a Széchényirõl a Kazinczy térre, vagy ha úgy tetszik a
Rákóczi út elejére „vándorol”. A nagyobb koncerteknek ez a színpad
ad otthont, ezzel pedig elkerülhetõ
lesz az eddigi zsúfoltság a Kossuth
utcán. A Dísz téren továbbra is várja
majd egy Fesztiválszínpad a közön-

séget, ezenkívül a zsinagóga parkolójában egy Harmadikszínpadot is
felállítanak. A három helyszín másmás stílusú eseményeknek ad helyet, ahol minden korosztály talál
magának megfelelõ programot. A
Dísz tér, Kossuth utca, Széchenyi
tér pedig az eddigiekhez hasonlóan
bor- és gasztronómiai utcává alakul.
A fesztivál három napja alatt fellép többek között a Blahalouisiana,
a Follow the Flow, a The Carbonfools, de helyi színészeket, néptáncosokat, fúvósokat is láthatja és
hallhatja a közönség.

AKÁR SZÁZ ÉV MÚLVA IS

zongorát választottak Hamburgból,
de a terem mérete miatt a mostani
valamivel kisebb, mint a hangversenyterem zongorája. Egy ilyen
hangszer mindig hosszú távú befektetés, akár száz év múlva is mûködhet, sokak örömére - fogalmazott.
A Korona Szalon a jövõben kamarakoncerteknek, hazai és nemzetközi zongoraversenyeknek, ifjúsági zenei találkozóknak is otthont
adhat. Az új zongorát egy nagyszabású koncert keretében szeptemberben avatja fel Borbély László zongoramûvész.
A sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán
polgármester felidézte: a zongora 13
millió 800 ezer forintba került. Az összeg elõteremtéséhez 13 millió forintos támogatást adott Fekete Péter,
volt kulturális államtitkár. További
400-400 ezer forinttal pedig Soós
Zoltán helyi vállalkozó, és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenkar Egyesület járult hozzá a költségekhez.

VERSENYZONGORA A KORONA SZALONBAN

 Új versenyzongorája van a
városnak, ami a közelmúltban
átadott Korona Szalonba került.
A hangszert sajtótájékoztató
keretében szólaltatta meg Tóth
László zongoramûvész, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem vezetõje.
– pet –
Bevezetésképpen
elmondta:
nagy öröm, hogy a zsinagóga után a
volt KISZÖV-székház megújult dísztermébe is tudtak vásárolni egy versenyzongorát. Így már két komoly
hangszerrel büszkélkedhet Zalaegerszeg. Ezúttal is egy Yamaha
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Kitekintõ

ISMÉT FILMZENEI KONCERT IGÉNYES, SZÉP MUNKÁK
FAFARAGÓ-KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA

 Hetedik alkalommal rendeztek Zalaegerszegen országos fafara– Mennyire egyedi ez a pályágó-pályázatra beérkezett legjobb munkákból kiállítást és a téma- zati téma?
körben háromnapos konferenciát. A tárlat a Keresztury VMK
– Nem volt még ilyen jellegû kiGönczi Galériájában látható.
írás, amikor kombinálni kellett a fát
valamilyen más természetes
– b. k. –
– Igényes, szép munkák szület- anyaggal. Érdekes alkotások szütek, melyek a mai lakáskultúrának lettek például a fa és kerámia, fa
A Zala Megyei Népmûvészeti is részei lehetnek. A magas szintû és tûzzománc, fa és kender, gyéEgyesület, a Hagyományok Háza, technikai kivitelezés és a hagyo- kény, fa és hasított vesszõ, fa és
a Népmûvészeti Egyesültek Szö- mányos vonalvezetés egyaránt fém, fa és szõttes együttes felvetsége (NESZ) és a NESZ famû- jellemzõ az alkotásokra, melyek használásával.
ves szakbizottsága hirdette meg a letisztult formában teljesen a mai
– Ezek a modern alkotások
pályázatot. Ennek témája olyan kor igényeihez idomultak – sum- mennyire idõtállóak?
használati vagy lakberendezési mázta Széll János etnográfus, a
– Tartósak, hosszú használatra
tárgy, mely a fa mellett legalább NESZ famûves szakbizottságának alkalmasak. Emellett különlege A tavalyi sikeren felbuzdulva ismét megrendezésre kerül a film- még egy természetes anyag kom- és a jelen pályázat zsûriének elnö- sek, igényes megmunkálás jelbinálásával készült. Mindehhez a ke. Az õ tiszte volt dr. Vadvári Ti- lemzõ a legapróbb részletekig, a
zenei koncert. A helyszín azonban most nem a Kertmozi, hanem
Dísz tér lesz. A részletekrõl a városházán tartottak sajtótájékozta- szokásoknak megfelelõen konfe- bor alpolgármester mellett a kiállí- nem látható helyeken is. Kontrenciát kapcsoltak, mely ezúttal az tás megnyitása. A konferencián rasztbútornak jól használhatók
tót a szervezõk.
ácsolt technikára és annak alkal- pedig a Kárpát-medencei ácsmes- ezek a munkák, ahol a fa terméBalaicz Zoltán polgármester az Art mozi ad otthont a koncert- mazására koncentrált.
terségrõl tartott elõadást.
szetes szépsége mutatkozik meg
felidézte: a tavalyi koncert valószí- nek.
nûleg emlékezetes maradt mindTóth László, a Zalaegerszegi
azok számára, akik ellátogattak a Szimfonikus Zenekar Egyesület
Liszt-iskola Kertmozijába. A Zala- vezetõje elmondta: egy valódi
egerszegi Szimfonikus Zenekar és show-mûsorral készülnek. Körüla fiatal tehetségek bemutatkozása belül hatvan-hetven ember fordul
egy olyan fontos esemény volt a meg a színpadon, és idén is száváros zenei életében, mely új él- mítanak a város fiatal tehetségeiményt jelentett a zenészek és a re. Ezúttal is népszerû filmzenékközönség számára is. Ezt szeret- bõl válogatnak (Star Wars, Ke-  Emlékezni gyûltek össze a barátok, jó ismerõsök, tisztelõk a
egykori szép emlékek felidézõjenék július 3-án, vasárnap megis- resztapa, Jurassic Park, Batman) botfai közösségi házban. A településrészen minden családban
ként és a letûnt kor fájdalmas érzémételni, mégpedig egy nagyobb, de fele részben új repertoárral ké- legalább egy olyan családtag van, aki játszik citerán. S az egyko- seit vegyítve a hallgatóságban, vatágasabb helyszínen; a Dísz téren. szülnek. Menet közben pedig film- ri kis falu neve ismerõsen cseng sok helyen az országhatáron
lamint a jelenlegi tagokból álló csoA koncert ötlet- és házigazdája, részleteket vetítenek a közönség- belül és túl ugyanezért, a helyi citerazenekar immár 46 éves mûportok is. A népdalok mellett a
ködésének köszönhetõen.
Galbavy Zoltán önkormányzati nek.
Kishétrét zenekar Nagy Lajos
képviselõ hozzátette: már 2015megzenésített verseibõl adott elõ
Elhangzott: mivel az idõjárás kizösségi életben ûrt hagyott maga néhányát, szavalatként pedig Koben felvetõdött egy filmzenei kon- számíthatatlan, aki biztosan részt – B. K. –
után.
cert gondolata, de a kivitelezés so- szeretne venni a koncerten, kérjen
Az együttest 1976-ban Nagy LaNagy Lajos életútjának fontokáig váratott magára. A szimfoni- az Art moziban ingyenes regisztrákusok bevonásával végül tavaly si- ciós jegyet, hogy rossz idõ esetén jos alapította, vezette, s élete végig sabb állomásait a gyermekkori bakerült megvalósítani a nagyszabá- biztosan legyen ülõhelye a mozi- kitartott e hangszer, a népdalok, a rát, Horváth Miklós idézte fel. A
sú rendezvényt. Úgy látja, hogy ban. Az intézmény ugyanis maxi- kultúra, a hagyományok és a hely- közben elhangzó népzenei csokrok sorát a családi zenekar (két lámár az idei koncert iránt is nagy az mum 580 fõt tud befogadni. Ameny- történet mellett.
A tavaly, 82 évesen elhunyt nya, két nagyobbik unokája és veérdeklõdés, és ha az idõ is engedi, nyiben jó idõ lesz, a Dísz téren
minden bizonnyal megtelik a bel- senkitõl nem kérnek jegyet. A népzenész mások épülésére szol- je) nyitotta. De hangszer mellé állgáló gazdag életutat és a helyi kö- tak az egykori alapító tagok, az
városi tér. Rossz idõ esetén pedig szervezõk ez utóbbiban bíznak.

EMLÉKMÛSOR NAGY LAJOSRÓL
BOTFÁN MINDEN CSALÁDBAN LEGALÁBB EGY CITERÁS VAN

HÁTRAHAGYOTT VERSEK
SIKLÓSI VILMOSRA EMLÉKEZTEK

község életben tartásában a legfõbb érdem vitathatatlanul õt illette.
Érzelmeit, gondolatait versben
fogalmazta meg. Megmutatta Váci
Mihálynak is, aki közlésre méltó-

 Siklósi Vilmos, a zalaegerszegi Béke-Shalom Baráti Társaság alapítója, a helyi zsidó hitközség elnöke 2020 októberében koronavírusban elhunyt.
Sajnálatos halála után kerültek
elõ feledésbe ment versei. Felesége Siklósi Judit, Nászta Katalin költõt, elõadómûvészt kérte
fel, hogy születésének évfordulója alkalmából (február 19-én
töltötte volna be a 75. életévét)
verseibõl állítson össze egy kötetet.
Az 1968–1972 között írt verseket egy zenés, irodalmi délutánon,
a hétvégén mutatták be a zsidó
hitközségnél. A megjelenteket
Nászta Katalin, a kiadvány szerkesztõje köszöntötte, aki méltatta
Siklósi Vilmos életútját. Mint fogal-

legjobb színésze” cím kihirdetésekor, feleségével ajándékdíjat és
emlékfalat is készíttettek a mûvészek számára, amit elõször 2002ben avattak fel.
A rendezvényen a kötetbõl
Farkas Ignác és Kiss Ernõ, a Hevesi Sándor Színház mûvészei olvastak fel verseket, néhány megzenésített alkotást és Siklósi Vilmos kedvenc dalait a LorenzoStúdió formáció – Lõrincz Kálmán
és Varjasi Gábor – adták elõ.

mondjuk a lapszabászattal szemben.
– Minden pályamûvet kiállítottak?
– Csak a legjobbakat, arra érdemeseket. Szigorúság és következetesség jellemezte a zsûrit. Az
értékelésben figyelembe vettük az
alapanyagokat, a szerkezetet és
az innovációt. Végül három Innovációs díjat adtunk.

meg másokkal. Megkíséreltem ezt
megtenni.”
S nemcsak megkísérelte, hanem meg is tette. A 46 év alatt 150
tag tanult meg citerán játszani az
együttesben. 9 CD õrzi az általuk
játszott dalokat, 13 órányi, minõségi
módon elõadott népzenével, közte
saját gyûjtésû dalokkal is. Helytörténeti kiadványok, mely a falu múltját
mentették meg az utókornak, nemzetközi barátságok, melyek jó hírét
vitték nemcsak Botfának, hanem
ezzel Zala megyének és Magyarországnak is. Számtalan kulturális

Családi zenekar.

csis Maja osztotta meg a szerzõ
gondolatait. De szót kapott egy
másik barát, Kósa László is, valamint Iványi Ildikó, aki a Lokálpatrióta Klub naplóbejegyzésébõl idézte
Nagy Lajos szavait egyik könyvbemutatója kapcsán. „Ha az embernek megadatik, hogy valamibõl
többlete legyen, akkor azt ossza

program, mely szép perceket szerzett a falu lakosságának. Nívódíjak,
kitüntetések sora jelzi, nem volt hiábavaló ötlet a népzenét megbecsülni. S nem utolsósorban, gyermekeinek, unokáinak is átörökítette ezt a
tudást és hozzáállást, mely remélhetõleg záloga lesz a citerazenekar
további mûködésének.

PARKOLÓ ÉPÜL A MÁRTÍROK ÚTJÁN
PRAKTIKUM ÉS ESZTÉTIKUM TALÁLKOZIK
mazott: fõ küldetésének a zsidó
hagyományok megismertetését,
megõrzését tartotta. Feladatának
érezte az elhagyott zsidó temetõk
felkutatását és felújítását. A hit-

SIKEREK

nak tartotta alkotásait és biztatta.
A kultúra és a mûvészet szeretete
nagyon fontos volt az életében. A
Hevesi Sándor Színház közönsége által évente meghirdetett „Az év

AZ ORSZÁGOS

KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYEN
 Ebben a tanévben hat tantárgyból tíz döntõs helyezést szereztek a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói az OKTV-n. Az 1–10. helyezett tanulóink +100 pontot szereztek az egyetemi-fõiskolai felvételijükhöz. Egy diákunk kapott +50 pontot a 11–20. helyezéséért, öt tanulónk
pedig +25 pontban részesült a 21–30. helyezéséért.
A német nyelv OKTV döntõjében 1. kategóriában: 21. helyezett: Székedi Péter 11. B (tanára: József
Attila), 30. helyezett: Kócza Pálma 12. A (tanára: Beviz Zsófia).
A biológia OKTV döntõjében 2. kategóriában: 28. helyezett: Puskás Attila 12. N (tanára: Szõke Károly).
A földrajz OKTV döntõjében: 8. helyezett: Novák Márton 12. N, 10. helyezett: Zarándok Zília Napsugár 11. N. (tanáraik: Stárics Roland, Novák Róbert).
Az informatika OKTV döntõjében 1. kategóriában: 47. helyezett: Dankó Orsolya 11. A (tanára: Ipcsics
Csilla).
A fizika OKTV döntõjébe jutott 1. kategóriában: 28. helyezett: Hosszú Noel Zsolt 11. A (tanára: dr.
Bóbics Lilla).
A fizika OKTV döntõjébe jutott 2. kategóriában: 8. helyezett: Boda Benedek János 12. N, 12. helyezett: Pete Zétény Dominik 12. N (tanáruk: Pálovics Róbert).
A történelem OKTV döntõjében: 28. helyezett: Végh Valentin 12. N (tanára: dr. Beckné Sallay Anikó).

 Ötven férõhelyes parkoló
Vigh László országgyûlési képA fejlesztést üdvözölte Bali Zolépül a Mártírok útja–Kisfaludy
viselõ hozzátette: míg 1998-ban tán alpolgármester és dr. Káldi Dáutca sarkán álló, leromlott álla- 16 ezer gépjármû volt a zalaeger- vid önkormányzati képviselõ is. Elpotú épületek helyén. A bontási
munkálatok elkezdõdtek. A
részletekrõl helyszíni sajtótájékoztatón számolt be a városvezetés.
– pet –
Mint azt Balaicz Zoltán polgármester elmondta: a Kovács Károly
Városépítõ Program keretében
zajlik a beruházás. A Mártírok útja
47–49. szám alatti épületek bontása megkezdõdött. Az itt álló házak
már régóta zavarták a városképet,
és ezeket a „gócokat” próbálják kiiktatni a belvárosból. Az érintett területen közel 2000 négyzetméteren kezdõdtek meg a munkálatok,
mely 13 lakást, 3 tárolóépületet és
egy könnyûszerkezetes pavilont
(volt virágbolt) érint. Azért, hogy a
terület hasznosítható legyen, az
önkormányzat a tulajdonában lévõ
épületeken kívül még hat másik ingatlant is megvásárolt. A város
gondoskodott az addig ott élõk elhelyezésérõl, akik felújított lakásokba költözhettek.

szegi háztartásokban, 2020-ra ez
a szám elérte a 35 ezret. Mivel
napközben rengetegen érkeznek
a környékrõl is ügyeket intézni, naponta körülbelül 50 ezer autó parkol a városban. Így megnõtt a parkolók iránti igény. A mostani beruházással a belváros parkolási
problémáin szeretnének enyhíteni.
A területen körülbelül 50 férõhely
létesül.

hangzott: az építkezés a praktikum és az esztétikum találkozása,
hiszen a romos házak eltüntetésével jelentõsen javul a városkép és
szépül a Vizslapark környezete. A
beruházás elsõ szakaszában
ideiglenes, zúzalékos parkolót alakítanak ki, ami késõbb térkövet és
fákkal szegélyezett zöldfelületet
kap. Az ideiglenes parkoló július
közepére készül el.
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Városháza

TAVASZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2022. évi tavaszi zöldhulladék (fás és lágyszárú) gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra. A szolgáltatás a városnak csak azon
területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel, és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállítójármûvel megközelíthetõ helyre. A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt ágak, gallyak elszállítása a következõ munkanapokra áttolódhat.
– A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat, ágakat, bokrokat) maximum 2 m3 mennyiségben és maximum 2 m hosszúságú, kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.
– Falevelet és füvet, lágy szárú növényeket bezsákolva (nem big-bag zsákban) áll módunkban elhozni.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.)
mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsák a helyszínen lesz hagyva, a hulladékszállító kollégák az ürítés könnyítése miatt
a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk felelõsséget.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex
Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók
a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509
Nyitvatartás:
2022. 04. 01–2022. 09. 30:
2022. 10. 01–2022. 12. 31:

kedd–péntek 10.00–18.00
kedd–péntek 9.00–17.00

szombat: 7.30–14.00
szombat: 7.30–14.00

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

IDÕPONTOK:
2022. június 7.
2022. június 9.

kedd
csütörtök

2022. június 14.
2022. június 16.

kedd
csütörtök

SEGÍTÕKET

FELÚJÍTÁS AZ OLA UTCÁBAN

KERESNEK

JÁRDAFELÚJÍTÁS, SZEGÉLYCSERE

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTBA
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FÕ CSALÁDSEGÍTÕ,
VALAMINT
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FÕ ÓVODAI ÉS ISKOLAI
SZOCIÁLIS SEGÍTÕT/
ESETMENEDZSERT
KERESNEK.

KIVÁLÓ A GÉBÁRTI-TÓ
VÍZMINÕSÉGE
 A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008.
(IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján:

KIVÁLÓ.
A fürdési idény: 2022. június 1. napjától
2022. augusztus 31. napjáig tart.
„A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél
telefonon (92/549-195), e-mailen (titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt
hatásáról.”

Zrínyi u. környéke
Nekeresd • Pózva • Kaszaháza
Gólyadomb
Kertváros
Bazita • Becsali

Pályázati feltételek: A személyes
gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.
A jelentkezéshez csatolandó:
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok
másolata
Bérezés: KJT alapján.
A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent a szociális területen szerzett szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit
intézményvezetõtõl a 92/316930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
Pályázat
benyújtásának
módja:
postai úton: Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti
Központ 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu.

 Zalaegerszegen, az Ola utca 8–14. számú
társasházi tömb elõtt – a lakosság kérésére
2022. május 31-én elkezdõdött a károsodott kiemelt útszegély cseréje és a felületi hibás járda felújítása.

kiemelt szegélyt érinti, ezért a társasházi bejáratok, kapubejárók korlátozottan lesznek használhatók a munka idején. A parkolás biztosított, de fokozott figyelmet kérünk a forgalomban részt vevõktõl
is.
A felújítási munkák körülbelül három hetet veszA kivitelezés a járda 80 méter hosszú szaka- nek igénybe, mely idõ alatt kérjük a Tisztelt lakosszának teljes felületét, illetve 87 méter hosszban a ság türelmét és megértését!
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Sport

BIZTOSAN MARADT BENT A ZTE FC
ZALAI SZEMSZÖGBÕL TÖBB VOLT EBBEN AZ IDÉNYBEN

 Befejezõdtek a küzdelmek labdarúgásunk élvonalában. A ZTE FC
a nyolcadik helyen zárt. A zalaiak 39 pontot szereztek. A bajnokság
során tíz gyõzelmet arattak, kilencszer játszottak döntetlent, tizennégyszer kaptak ki. A bentmaradást biztosan harcolták ki, de többször tanyáztak a 4. helyen. A bajnokság utolsó hat mérkõzését elvesztették, s végül hátrább csúsztak a tabellán. A rendkívül gyenge
hajrá hatására nem véletlenül jegyezték meg, hogy, ha van hátra
két-három forduló, a ZTE akár ki is eshetett volna az NB I-bõl. Szerencsére nem így történt, a 33. fordulóval véget ért az idény.
Azt mondják, a számok nem hazudnak, ami igaz is. Az idény során több mérkõzésen nem kapott
gólt a ZTE, de Kisvárdán 5-0-ra,
Újpesten 4-0-ra kapott ki a csapat,
és még lehetne sorolni. A rúgott
gólok tekintetében a kiesett MTK,
Gyirmót, valamint a Mezõkövesd
vette be kevesebbszer az ellenfelek hálóját, a ZTE 44 gólt szerzett.
A kapott gólok tekintetében még
árnyaltabb a kép, egyedül a Paks
kapott több gólt (63), mint a ZTE
(58), de az atomváros csapata
megtehette, mivel a mezõnyben a
legtöbb gólt rúgták (75). A paksiaktól került ki a gólkirály Ádám személyében.
A bajnokságot már évek óta
három körben bonyolítja le az
MLSZ. Az elsõ körben a ZTE
négyszer nyert, két döntetlent játszott és ötször kapott ki, a 7. helyen várta a folytatást 14 ponttal.
A szezon során itt aratta a legnagyobb sikerét a kék-fehér alakulat, amikor a fõvárosban gyõzte le
a bajnok Ferencváros csapatát. A
második körben a zalaiak négyszer nyertek három döntetlent játszottak és háromszor kaptak ki,
16 pontot szereztek, és az 5. helyrõl várták az utolsó kört. A záró

RICARDO MONIZ AZ ÚJ VEZETÕEDZÕ
Már több hete keringett
a
holland
Ricardo Moinz neve a
sajtóban. Az információ valóssággá vált, a
következõ idénytõl a
holland
szakember
lesz a ZTE labdarúgócsapatának új vezetõedzõje.
Az új vezetõedzõ játékosként
szerepelt holland, belga csapatokban. Korán befejezte játékospályafutását, és az edzõi pálya
felé fordult. Munkásságát neves
kluboknál kezdte. A 2000-es
években, különbözõ beosztásokban dolgozott a svájci Grasshoppers, a holland PSV Eindhoven és az angol Tottenham
csapatánál. Vezetõedzõként elsõ sikerét 2012-ben érte el az
harmad aztán megmutatta, hogy a
csapat miért csúszott hátrább a
tabellán. A ZTE mindössze kétszer nyert, háromszor játszott
döntetlent, zsinórban hatszor kapott ki, mindössze kilenc pontot

KRASOVECZ AZ ÚJ EDZÕ
SZLOVÉN SZAKEMBER A ZALAKERÁMIA ZTE KK-NÁL
 Sajtótájékoztató keretében jelentette be a Zalakerámia ZTE KK
NB I-es A-csoportos kosárlabdacsapatának vezetése, hogy az új
idénytõl Sebastjan Krasovec lesz az új vezetõedzõ. A szlovén
szakember elõtte négy éven át Oroszlányban dolgozott. A felek
1+1 éves szerzõdést kötöttek egymással.
Bencze Tamás, a
klub szakmai igazgatója
elmondta:
olyan szakembert
kerestek, aki ismeri
a magyar viszonyokat. Az új szakvezetõ a játékosok kiválasztásánál szabadkezet kap. Elvárják tõle, hogy a saját nevelésû
játékosok több lehetõséget kapjanak. Nem lesz köztük alárendeltségi viszony, hangsúlyozta a szakmai igazgató. Elõször a magyar
felnõttmagot alakítják ki, utána
jönnek a légiósok. Megtudtuk,
hogy a tavalyi játékosoknak lejárt
a szerzõdése. Az új vezetõedzõn
múlik, kit tart meg közülük. Másodedzõként Baki Gergely segíti az új
vezetõedzõ munkáját, és még egy
erõnléti edzõ is kerül a csapatba.
Sebastjan Krasovec elmondta,
hogy egy olimpiai ciklust töltött
Oroszlányban, mindenképpen váltani akart. Tudja, hogy elõrelépést

várnak tõle. A célokat viszont a játékoskeret kialakítása
után, az ellenfelek
játékerejét ismerve
lehet kialakítani.
A szlovén szakember edzõi karrierjét
2000–2001-ben kezdte Pivovarna
Lasko csapatánál. Akkor az egyik
legobb szlovén együttesnek számított, és a nemzetközi porondon
is szerepelt. Kilenc évet töltött a
klubnál különbözõ beosztásokban,
a legtöbb idõt másodedzõként. Az
utóbbi négy évben Magyarországon dolgozott, az Oroszlány vezetõedzõje lett. Irányításával az OSE
elõbb feljutott a B csoportból az Aba. Az elsõ A csoportos idényben
biztosan maradtak bent a 9. helyen. A másodikban, a 10. helyen
zártak. Legutóbb pedig a legjobb
nyolc közé vezette csapatát. A rájátszásban a Körmend csapatától
kaptak ki.

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
ÚJABB SZERZÕDÉS A SZABADICS ZRT.-VEL
 Harmadik éve támogatja a Zalakerámia ZTE KK kosárlabdacsapatát a Szabadics Zrt.-t. Az újabb szezonra szóló együttmûködést sajtótájékoztatón jelentette be Török Róbert ügyvezetõ.
– Öröm klubunk számára, hogy
továbbra is támogatóink között tudhatjuk a Szabadics Zrt.-t. Bízom
benne, hogy a ZTE KK hasonlóan
sikeres lesz a kosárlabdában, mint
partnerünk az építõipar területén –
mondta az ügyvezetõ.
A mélyépítéssel és magasépítéssel foglalkozó építõipari cég
képviseletében Kovács Tamás

szerzett, így végül lecsúszott a
nyolcadik helyre.
A bajnokság során két vezetõedzõ dolgozott a csapat mellett Waltner Róbert, a ZTE egykori játékosa, akit nagyon szerettek a szurkolók és Molnár Balázs, a zalaiak saját nevelésû játékosa. Az elsõ körben hullámzó
volt a csapat játéka. Az edzõi

elnök elmondta: a Szabadics Zrt.
részérõl úgy valljuk, hogy a
megkezdett utat folytatni kell. A kosárlabdaklubbal három éve tart a
jó kapcsolatunk, melyet örömmel
hosszabbítottunk meg. Bízom
benne, hogy az egyesület meg
tudja valósítani azokat a sportszakmai célkitûzéseit, melyeket a
jövõben tervez.

osztrák Red Bull Salzburg csapatával, bajnok és kupagyõztes
lett. Ebben az évben
szerzõdött a Ferencvároshoz, a Fradival
Ligakupát nyert. Másfél év után távozott a
zöld-fehérektõl. A folytatásban dolgozott Németországban, Angliában, Hollandiában, Dániában, Szlovákiában
különbözõ edzõi beosztásokban. Az 57 éves holland szakember legutóbb a német Hambuger SV csapatánál ténykedett.
Ricardo Moinznak a ZTE lesz
a második magyarországi klubja. Az FTC kispadján 45 alkalommal ült. Nem hivatalos információk szerint három évre kötelezte el magát a zalai klubhoz.
kispad megreccsent Waltner
alatt. Az MTK elleni hazai 2-0-ás
diadal mentette meg a szakvezetõt, a találkozón Demjén
11-est védett. Utána viszont jó
szériát produkált a csapattal.
Közben fogytak el a csapatból a
csatárok. A téli szünetben Babati, Skribek, Zimonyi távozott.
A folytatásban a házi gólkirály
Koszta igazolt Dél-Koreába. Az
itt maradottak a kölcsönbe érkezõ Zsórival nem tudtak hatékony
támadójátékot produkálni. Waltner Róbert a Puskás elleni 0-0-ás
döntetlen után önként állt fel a
kispadról. Távozásának okát azóta is találgatják a szurkolók,
szakírók. Miért? Egyik fél sem
tett említést az okokról. Aki viszont látta a csapat játékát, rájöhetett, miért állt fel a ZTE legendás csatára. A helyére kinevezett Molnár Balázs egy gyõzelmet és egy döntetlent ért el a

ZTE-vel, és hatszor kapott ki.
Nehéz magyarázni a nagyfokú
viszszaesést. Egy biztos, Waltner is más személyiségû edzõ
és Molnár is. A külsõ szemlélõ
számára elõbbi jobban tudta fanatizálni a játékosokat. Lobbanékonyabb természetû, mint
Molnár Balázs. Egy biztos a csapat fõleg motiváció terén esett
vissza.
Essen szó a játékosokról is: a
keret az elmúlt év nyarán és a téli
átigazolási szezon során is változott. Waltner Róbert viszonylag
gyorsan összerakta csapatát. Az
elmúlt bajnokságokban és idén is
sok gólt kapott a ZTE. Igyekezett
stabilizálni a csapat védekezését,
több-kevesebb sikerrel. A hátsósorban Szerafinov teljesítménye
mondható jónak. A fiatal Mocsi is
párszor megvillant. A középpályán
nem volt igazán kiemelkedõ teljesítmény, igaz, gyenge teljesítmény sem akadt a csapatrészben.
A támadó szekcióról elmondható,
hogy fogyott a szezon során. Félidõben távozott Skribek, Babati,
Zimonyi. Szezon közben Dél-Koreába igazolt Koszta. A kölcsönbe
kapott Zsóri nem váltotta meg a
világot, miként a Haladástól érkezett Liviu sem. Állítólag idén nem
lesz akkora mozgás a ZTE FCnél. A védelembõl Bobál D. távozásáról lehet hallani, nyilván viszszatérnek anya egyesületükhöz a
kölcsönkapott játékosok is.
Essen pár szó a légiósokról.
Legfõbb érv szerzõdtetésük mellett, hogy olcsóbbak a magyar játékosnál. A ZTE-ben igazán meghatározó játékosnak Lesjak, Szerafinov, Halilovic, Meshack bizonyult. A többiek nagyot nem tudtak
lendíteni a zalaiak játékán.
Milyen lehet a jövõ? Nyilván a
játékoskerettõl és a vezetõedzõtõl
is függ. Az új szakvezetõ a holland Ricardo Moniz lett. Információink szerint a támadó foci híve,
majd meglátjuk. A csapatrészeket
nézve, a már több éve elég sok
gólt kapó védelem mindenképpen
erõsítésre szorul. A középpályára
sem ártana vérbeli karmester. A
támadó szekcióba kell mindenképpen csatár. A ZTE-ben jelenleg jó képességû csatár nem található.
Az NB II-es bajnokság befejezõdött, a Vasas magabiztosan jutott vissza, a másik feljutó nagy
meglepetésre a Kecskemét csapata, amely két év alatt két osztályt lépett. Ennek tükrében a következõ idény ismét keménynek
néz ki.

MEGVÉDTE BAJNOKI CÍMÉT
 Budapesten rendezték meg
az egyetemi és fõiskolai országos súlyemelõ-bajnokságot.
A népes mezõnyben ott volt
Rácz Dániel, a ZTE sportolója.
Ezúttal a veszprémi Pannon
Egyetem diákjaként lépett dobogóra. Rácz Dániel sérülésébõl
felépülve, hat jó fogással, megvédte tavalyi elsõségét. A ZTE
tehetséges sportolója a felnõtt
korcsoport A kategóriájában, a
67 kilósok mezõnyében 85 kilót
szakított, lökésben 104 kilót teljesített, összetett eredménye 189
kiló, ami bajnoki címet ért számára.

REMEK SZEREPLÉS A VÁLTÓBAJNOKSÁGON
 Jól szerepeltek a Zalaszám-ZAC váltói az országos váltófutóbajnokságon. Az idén harmincéves fennállását ünneplõ egyesület az alakulásától fogva kiemelt figyelmet szentelt a váltóknak.
Nem csak klubszinten értek el sikereket, de a magyar válogatott
színeiben is rendszeresen futottak.
Világbajnoki döntõig, junior
Európa-bajnoki éremig, magyar
csúcsig jutottak a zalaegerszegi
atléták. A hagyományokhoz híven
az idei országos bajnokságon is
jól szerepeltek a váltók. A kecskeméti versenyrõl négy éremmel és
további értékes helyezésekkel tértek haza.
Eredmények. U–14, 4x100 m: 8.
Zalaszám-ZAC 53,85 mp. (Nyári
Attila, Nagy Dávid, Bella Mátyás,
Bognár Elõd). U–14, 4x100 m: 12.
Zalaszám-ZAC 55,61 mp. U–16,
4x100 m: 2. Zalaszám-ZAC 46,24
mp. (Lákovics Márk, Hercsel zsombor, Both Bálint, Szabó László).

VARGA
BRONZÉRME
 Püspökladányban rendezték
meg a kadet (U–17) korosztály
kötöttfogású bajnokságát.
A versenyen 106-an indultak. A
Zalaegerszegi Birkózó SE még
serdülõkorú versenyzõje Varga Zalán, 60 kg-ban 3. helyezést ért el.
Edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán.

U–16 4x300 m: 4. ZalaszámZAC 2:37,18 p. (Both Bálint, Szabó László, Hercsel Zsombor,
Preisinger Mátyás). U–20, 4x100
m: 2. Zalaszám-ZAC 50,16 mp.
(Kaszás Viktória, Kovács Anna,
Király Kira, Muszil Ágnes). U–18,
4x100 m: 3. Zalaszám-ZAC 49,78
mp. (Gyenese Zsófia, Bognár Emma, Schein Kata, Röszler Dóra).
U–18, 4x400 m: 2. Zalaszám-ZAC
4:06,0 p. (Bognár Emma, Schein
Kata, Király Kira, Gyenese Zsófia).
Felkészítõ edzõk: Góczánné
Tóth Zsuzsa, Csiszár Attila,
Góczán István, Kámán Ferenc,
Laczkó László, Szabó Gábor.

