
A polgármester elmondta, a ve-
szélyhelyzet átalakította a város
nyári kulturális programjait, szá-
mos rendezvény elmarad, mert az
erre szánt forrást a járványügyi
védekezésre használta fel a vá-
ros. Éppen ezért felértékelõdnek
az egyre népszerûbbé váló kvár-
télyházi nyári programok. 

Tompa Gábor részletesen is-
mertette, mit is láthat a közönség
a nyári hónapokban. Az elsõ elõ-
adás a Lili bárónõ címû operett
lesz. Huszka Jenõ és Martos Fe-

renc mûvét Gádor Béla és Darvas
Szilárd dolgozta át. Július 22-én
Presszer Gábor és Sztevanovity
Dusán zenés játékát, A padlást
láthatja a közönség, a rádiós sze-
repére Borbély Richárdot kérték
fel. Július 31-én a Hasonmások
címû revü-musical kerül színpad-
ra, amely a hetvenes években ját-

szódik, és valós történetre épül. A
Pozsgai Zsolt által írt darabot
Tompa Gábor rendezi és a mûsor-
ban fellép a Zalai Táncegyüttes is.
Augusztus 17-én a Zalai Tánc-
együttes mûsora zárja a program-
sorozatot. Kósa Ruben, a tánc-
együttes vezetõje a sajtótájékoz-
tatón jelezte, közös mûsorokat
terveznek a Kvártélyházzal, az
együttmûködésrõl már régóta tár-
gyalnak.

Tompa Gábor bejelentette azt
is, hogy augusztus 3. és 9. között
középiskolásoknak szervez egy-
hetes színházi tábort, azoknak,
akik érdeklõdnek a színjátszás
iránt. 

– pet –

A hivatalos projektnyitóra szer-
dán került sor, melyen részt vett
Dömötör Csaba, parlamenti állam-
titkár, miniszterhelyettes, Bertáné
dr. Bényi Krisztina helyettes állam-
titkár, valamint Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán
polgármester, illetve a városi és
megyei önkormányzat vezetõi.

Balaicz Zoltán az Alsóerdõ
adottságaival és történetével kap-
csolatban felidézte: 240 hektáron
egy közjóléti, üdülõ-, panoráma-
és sétaerdõt találhat itt egyszerre
a látogató, melyrõl már egy 1381-es
feljegyzés is említést tesz. Ekkor
írtak elõször az Aranyoskútról,

vagyis a mai Aranyoslapi forrásról.
A századelõn már majálisozni jár-
tak ide a városlakók, és híres ki-
rándulóhely volt az úgynevezett
képes fa is, mely a magyarok vé-
dõasszonyát ábrázolta. A komo-
lyabb fejlesztések 1965–1990 kö-
zött történtek, több szakaszban:
felépült a TV-torony, aztán 3000
azáleát telepítettek az egyik völgy-
be, majd napközis tábor és erdei
tornapálya létesült. 

A rendszerváltozás után roha-
mosan romlott a funkcióját vesztett
napközis tábor állapota. Ötletek,
tervek voltak ugyan a fejlesztésre,
ám egyik sem valósult meg. 2015-
ben aztán a Modern Városok
Program révén nyílt lehetõség ar-

ra, hogy a régi álmok valóra vál-
hassanak. Az új központ tervezé-
sénél figyelembe vették a környe-
zetvédelmi szervezetek és a sport-
szervezetek javaslatait is. Így szü-
lettek meg a korszerû, ám a reali-
tásokhoz igazodó új sportcentrum
látványtervei. A cél az, hogy mind
a turistákat, mind pedig a helybé-
lieket kiszolgálja az új központ; jó-
részt ingyenes szolgáltatásokkal.
A polgármester kiemelte: a TOP-
pályázaton 1,2 milliárd vissza nem
térítendõ támogatást nyert a vá-
ros, a kormány egyszer 1,35 majd
további 1,5 milliárd forinttal támo-
gatta a fejlesztést a Modern Váro-
sok Program keretében. Így ösz-
szesen nettó 4 milliárd forint jut a
szabadidõközpont felépítésére.

A TOP-pályázat által finanszíro-
zott elem célja, hogy új turisztikai
attrakciók jöjjenek létre, melyek je-
lentõs vonzerõt képezhetnek a
gyermekes családok, sportkedve-
lõk, iskolák számára, valamint
akár osztálykirándulások, csapat-
építõ tréningek, céges rendezvé-
nyek célpontja is lehet. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték
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PROJEKTINDÍTÓ AZ EGYKORI NAPKÖZIS TÁBORBAN
 Néhány hete már zajlik az egykori alsóerdei napközis tábor fel-
újítása. Mint ismert, a város egy korszerû sport- és rekreációs
központ kialakítására nyert támogatást a TOP egyik pályázatán,
de a projektet a Modern Városok Program keretében a kormány
is támogatja.

 Tizenhét színházi produkciót és egy folklórmûsort láthat a kö-
zönség július 9-tõl augusztus 17 -ig a zalaegerszegi Kvártélyház
színpadán. A részletekrõl Balaicz Zoltán polgármester és Tompa
Gábor, a Kvártélyház ügyvezetõje sajtótájékoztatón számolt be.

KEZDÕDIK A NYÁRI SZÍNHÁZ

– V. Zs. –

A város polgármestere a már-
cius 9-i elsõ intézkedéstõl kezdve
egészen június 18-ig beszámolt a
napi történésekrõl. Ezekbõl idézzük
a legfontosabbakat. Emlékeztetett:
a rendszerváltoztatás óta eltelt há-
rom évtized során most elõször
nem rendeztek városi ünnepséget,
csupán csendes fõhajtással emlé-
keztek meg a hõsökrõl. A különbö-
zõ intézkedések, a zalaegerszegi
polgárok egészségügyi védelme
gyors ütemben zajlott. Elindult a
Segít a város program, a 70 éven
felüli polgárok ellátására, új busz-
közlekedési menetrend lépett élet-
be, átszervezték az ügyelet mûkö-
dését (március 19.) Ötvenmillió fo-
rintot csoportosítottak át járvány-
ügyi védekezésre a városi rendez-
vények terhére (március 21.). Elin-

dult a Zalaegerszeg összefog prog-
ram a 70 év alattiak segítésére és
bejelentették, hogy 60 ezer maszk
beszerzésével minden zalaeger-
szeginek biztosítanak védõeszközt
(március 23.). Meghatározták a jár-
ványügyi helyzetben az óvodai be-
iratkozások rendjét (április 1.). Élet-
be lépett a város területén az ingye-
nes közterületi parkolás (április 6.). 

Újabb szigorításokat léptettek
életbe az idõsotthonokban, védõ-
felszereléseket tartalmazó egység-
csomagokat juttattak el a házior-
vosoknak és az ügyeleten dolgo-
zóknak (április 9.). Döntés született
a rendelõk és az ügyelet fertõtlení-
tésére, a gazdasági hatásokról
egyeztetés folyt a Zala Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamarával (ápri-
lis 14.).  Döntés született 650 koro-
navírusteszt elvégzésérõl az
egészségügyi alapellátásban és az

idõsügyi ellátásban dolgozóknál
(április 15.).  A honvédség vegyvé-
delmi szakemberei elkezdték az
idõsotthonok fertõtlenítését, és
ugyancsak fertõtlenítettek a Tipegõ
Bölcsõdében és a Kis Utcai Óvodá-
ban (április 23.). Este kaptuk a hírt,
hogy a Gasparich utcai Idõsek Ott-
honának demens részlegén lett
egy pozitív eredményû idõs nõ, egy
tünetmentes dolgozó vitte be a ví-
rust az intézménybe (április 24.).
Az állami fogyatékosotthonban is
megjelent a vírus, és a zalaeger-
szegi önkormányzati otthonban is a
tesztelések után 10 idõsnél és 5
dolgozónál lett pozitív az eredmény
(április 27.). Megkezdõdött a ját-
szóterek, sportparkok fertõtleníté-
se, újbóli megnyitása (május 8.)
Tízezer orvosi, egészségügyi
maszk adomány érkezett az önkor-
mányzathoz (május 13.). Döntés
újabb óvodákban a kiscsoportos
felügyelet biztosításáról, majd meg-
nyílik a Kosztolányi Téri és a Rad-
nóti Utcai Óvoda (május 15.). 

(Folytatás a 2. oldalon.)

ZÁRÓJELENTÉS VESZÉLYHELYZET UTÁN
RÉSZLETES JÁRVÁNYÜGYI ADATOK MÁRCIUS 9-TÕL JÚNIUS 18-IG
 A koronavírus okozta világjárvány zalaegerszegi hatásait, kö-
vetkezményeit értékelte sajtótájékoztató keretében Balaicz Zoltán
polgármester, miután megszûnt az országos veszélyhelyzet és a
különleges jogrend.



A kormány állami támogatást
biztosított az önkormányzatnak az
elõkészítésre és a tervezésre – ad-
ta hírül Facebook-oldalán Balaicz
Zoltán polgármester. A közlemény
szerint a kormánydöntés utáni hó-
napokban a polgármesteri hivatal
szakemberei összeállították a ter-
vezési programot, majd meghirdet-
ték a nyílt európai uniós közbe-
szerzési eljárást a tervek elkészíté-
sére. A pályázatok benyújtásának
határideje 2020. február 7. volt.

A színház és a tér felújításának
tervezésére 3 cég, a színészház fel-
újításának tervezésére pedig 5 cég
jelentkezett. A hiánypótlások után
megszületett a döntés, így június
2-án, kedden a polgármester aláírta
a legkedvezõbb ajánlatot adó tervezõ
cégekkel az engedélyes és kiviteli
tervek elkészítésére a szerzõdést. A
színház és a tér felújításának terveit
az Arker Stúdió Építészeti és Keres-
kedelmi Iroda, a színészház felújítá-
sának terveit az Archinest Építész és

Mérnökiroda készíti, összesen 197
millió forintért. A szerzõdéskötésen
jelen volt a projektet a városvezeté-
sen belül koordináló Gecse Péter al-
polgármester, valamint dr. Besenczi
Árpád színházigazgató is.

Mi a további menetrend? Mos-
tantól kezdve közel egy év áll a ter-
vezõk rendelkezésére, hogy 2021
májusára szállítsák a teljes felújítási
tervdokumentációt. Miután elkészül-

nek a tervek, újabb több hónapos
nyílt európai uniós közbeszerzési el-
járás kiírására kerül sor az épít-
kezésre vonatkozóan. Ha minden a
tervek szerint alakul, akkor 2021 de-
cemberére beérkeznek a vállalkozói
ajánlatok a felújításra, a kivitelezés-
re vonatkozóan.

A hiánypótlások után kormány-
elõterjesztés készül, majd a 2022-es
év tavaszán a kormány dönt a beru-
házáshoz szükséges állami forrás
biztosításáról.

Miután rendelkezésre áll a forrás,
2022 nyarán szerzõdést lehet kötni
a legkedvezõbb ajánlatot adó kivite-
lezõ céggel és indulhatnak a mun-
kálatok. A teljes felújítás a színház-
ra, a térre és a színészházra vonat-
kozóan 2024 végére készülhet el –
áll a közleményben.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Zökkenõmentesen megnyitottak

a zalaegerszegi bölcsõdék és óvo-
dák (május 25.). Egyeztetés a Gö-
cseji Falumúzeum, az Olajipari Mú-
zeum, a Városi Ügyfélszolgálati Iro-
da és a könyvtárak újranyitásáról
(május 26.). Az állami Volánbusz
újra növelte a járatok számát (jú-
nius 8.). A hétvégén megnyitott az
AquaCity, döntés több intézmény
újranyitásáról (június 15.). Éjfélkor
megszûnt az országos veszély-
helyzet és a különleges jogrend (jú-
nius 17.).

Az önkormányzat létrehozott

egy alszámlát, ahová adományo-
kat lehetett befizetni a városi jár-
ványügyi védekezés támogatására.
Az összegyûlt pénzösszeg 15 mil-
lió 812 ezer 565 forint. A városve-
zetés és a teljes képviselõ-testület
egyhangúlag lemondott egy havi
tiszteletdíjáról, és az összeget a
számlára utalta. Zalaegerszegen
kiemelkedõen nagyszámú tesztet
végeztek el, részben önkormány-
zati megrendelésre, részben a kór-
ház és a mentõszolgálat koordiná-
ciójában, részben magánúton. Ez
több mint 7 ezer tesztet jelentett.
Több tünetmentes hordozót is ki-

szûrtek. Az elsõ koronavírusos be-
teget március 16-án regisztrálták
Zala megyében, azóta összesen
261 fõnél mutatták ki a fertõzést.
Közülük 94-en kerültek kórházba,
167-en pedig enyhe tünetekkel
vagy tünetmentesen voltak otthon.
A 261 betegbõl 11 zalaegerszegi il-
letõségû személy halt meg, vala-
mennyien idõsek voltak és egyéb
súlyos betegségben is szenvedtek.
A hatóságilag házi karanténra kö-
telezettek száma 412 fõ volt a vá-
rosban. 

A helyi védekezésre az elmúlt 3
hónapban jelentõs önkormányzati

forrásokat biztosítottak Március 9.
és június 18. között összesen 140
millió forintot fordítottunk járvány-
ügyi kiadásokra. Ennek fedezete a
költségvetés átcsoportosítása volt.
Összességében a járvány és a
gazdasági válság miatt 2020-ban
nagyon jelentõs, nagyjából 2,3 mil-
liárd forintos kieséssel számol az
önkormányzat. Leállítottak és töröl-
tek minden önkormányzati forrás-
ból tervezett felújítást, fejlesztést,
beruházást, aszfaltozást, útépítést.
Csak azok a projektek mehettek to-
vább, amelyek nem önkormányzati
forrásból valósulnak meg (TOP-
program, Modern Városok Progra-
mok, EU-s források). A legfonto-
sabb feladat most a város mûködõ-
képességének és az önkormányzat
fizetõképességének a fenntartása. 
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Fotó: Seres

Balaicz Zoltán és segítõ csapata

SZÍNHÁZFELÚJÍTÁS
 2019 januárjában sikerült elérni, hogy a zalaegerszegi Hevesi Sán-
dor Színház és az elõtte lévõ Ruszt József tér, valamint a színészház
felújítása utólagosan bekerült a Modern Városok Programba.

VÉGE
A LÁTOGATÁSI
TILALOMNAK

 Június 16-tól feloldották a
látogatási tilalmat a Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórház-
ban, biztonsági intézkedések
megtartása mellett. Ezek a
következõk, a kórház tájé-
koztatója alapján:

Speciális szabályok betartá-
sa mellett ismét látogathatók
betegeink. Kérjük, figyelmesen
olvassák el, milyen elõírások-
nak kell közösen megfelelnünk
ahhoz, hogy ne tegyük ki ve-
szélynek a pácienseket.

Látogatási idõ: hétfõtõl pén-
tekig: 15.00-tõl 18.00-ig, illetve
hétvégén és ünnepnapon: 10-
tõl 18 óráig (kivétel az intenzív
osztály: 11-tõl 18 óráig).

Belépés az intézménybe: ki-
zárólag a kórház fõbejáratán
át, egykapus rendszerben.
(Csány tér felõli fõépület), az
írásos kockázatfelmérést köve-
tõen.

Szájmaszk viselése kötele-
zõ. Látogató csak 14. életévét
betöltött, egészséges személy
lehet.

Látogatás: a bejáratnál kitöl-
tött kockázatfelmérési nyilatko-
zatot át kell adni a fekvõbeteg-
osztály dolgozójának. Ne feled-
kezzenek meg a kézfertõtlení-
tésrõl!

A kórteremben egy betegnél
csak EGY látogató tartózkod-
hat, a 2 méteres szociális távol-
ságot a kórteremben tartózko-
dó valamennyi személy esetén
fenn kell tartani. A látogatás
ideje nem haladhatja meg a 15
percet. A fentjáró betegek az
udvaron, a teraszokon és az
aulában is látogathatók, a 2
méteres szociális távolság be-
tartásával.

egyéni vállalkozó

Mint elhangzott, az egyesület
önkormányzati képviselõi, Keresz-
tes Csaba, Góra Balázs és Benke
Richárd a koronavírus-járvány ki-
robbanásakor egyhavi tiszteletdíju-
kat ajánlották fel a városi jótékony-
sági alapba. Ezt követõen a Tiéd a
Város Egyesület bankszámláján
gyûjtést szerveztek, hogy a nehéz
helyzetben lévõ családokat segíte-
ni tudják. Az egyesület, valamint a
négy ellenzéki párt városi külsõs
bizottsági tagjai, a felügyelõbi-
zottsági tagok szintén egyhavi tisz-
teletdíjukat ajánlották fel. A jóté-
konysági akcióhoz csatlakoztak a
pártok tagjai és szimpatizánsai is. 

A sajtótájékoztatón elhangzott:
több százezer forint gyûlt össze, ed-
dig 100 segélycsomagot készítettek.
Hetven csomagot már kiszállítottak
Zalaegerszegen és környékén a rá-
szorulóknak a beérkezett igények
alapján, a következõ napokban pe-
dig további 30 csomag érkezik a
családokhoz. Az egyesület folyama-
tosan várja a felajánlásokat és foly-
tatja a jótékonysági akciót.

. . .
Június 12-én a Tiéd a Város

Egyesület egyéves születésnap-
ját ünnepelte. Ebbõl az alkalom-
ból a civil szervezet elnöke,
Hartmann Miklós és Fábiánné

Szakony Krisztina, az egyesület
titkára sajtótájékoztatón emléke-
zett vissza az elmúlt 12 hónapra.
Mint elhangzott: a szervezet az
önkormányzati választásokra ké-
szülve alakult meg, elsõsorban öt
ellenzéki párt képviselõivel. Cél-
juk az volt, hogy a választásokon
lehetõséget adjanak az ellenzéki
szavazóknak. Az ideológiai kü-
lönbségeket félretéve az elsõ
idõszakban kizárólag a választá-
sokra összpontosítottak, utána
pedig megkezdték a civil szerve-
zet felépítését, programok szer-
vezését. Taglétszámuk folyama-
tosan nõ, az önkormányzat külön
irodát biztosított a civil szervezet-
nek. Jelenleg negyven taggal
rendelkeznek és sok szimpati-
zánssal,  akik segítik a munkáju-
kat.

JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ
EGYÉVES A TIÉD A VÁROS EGYESÜLET
 Az elmúlt héten a Tiéd a Város Egyesület, a DK, a Jobbik, az
MSZP és az LMP helyi szervezetének vezetõi sajtótájékoztatón szá-
moltak be az elmúlt hónapokban végzett jótékonysági akcióikról.

– b. k. –

Július elsejétõl lépnek életbe
a civil törvényt érintõ változtatá-
sok. Ezek közül emelt ki Czotter
Csabáné. Így többek között mó-
dosul a kisebb települések pá-
lyázati lehetõsége, a civilek nor-
matív támogatása, és az egy-
szerûsített támogatás 300 ezer
forintra emelkedik. Különösen
ez utóbbi lehetõség kihasználá-
sára hívta fel a figyelmet, az iro-
da munkatársai már korábban is
sokat tettek ennek népszerûsí-
téséért.

Szintén változni fog a fent
nevezett szervezet elnevezése
is Civil Közösségi Szolgáltató
Központra. Az elnök egyrészt
sajnálja, hogy a már jól ismert
nevük módosul, másrészt úgy
fogalmazott, az új név jobban

összefoglalja az iroda mûködé-
sét. 

Szintén a sajtótájékoztatón
adták át a helyi vállalkozások
összefogásából létrejött felaján-
lásokat. Az iroda közremûködé-
sével 30 élelmiszer- és 30 tisztí-
tószercsomag készült a Zala-
egerszegi Adományközponton
keresztül. Dudás Gyula, az ado-
mányközpont vezetõje elmond-
ta, június 22-tõl fogják kiszállíta-
ni az érintett családok számára
a csomagokat. 

A sajtótéjékoztatón jelen vol-
tak a legnagyobb felajánlásokat
tett cégek (Szekér-Fa Bt. és
Völler-Vill villamossági üzlet)
képviselõi. 

Czotter Csabáné végül meg-
jegyezte, továbbra is várják az
irodán keresztül a cégek, vállal-
kozók felajánlásait.

CIVIL HÍREK
 Két témakört ölelt fel a Zala Megyei Civil Információs Cent-
rum sajtótájékoztatója. Czotter Csabáné elnök a civil törvény
változásairól szólt, illetve adományátadásra került sor.

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, er-
kélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegál-
ló, orvosi rendelõ, gyógyszertár
„karnyújtásnyira”.

Ár: 16,6 M Ft. Érdeklõdni

a 30/975-1500-as telefonszámon.



 Befejezõdött a zalaegerszegi
Dózsa György Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola energetikai korszerûsíté-
se, melynek megvalósítását kö-
zel 304 millió forintos európai
uniós támogatás segítette. Nyá-
ron ismét építési helyszín lesz,
hiszen kezdõdik a régóta várt
tornaterem építése.

– A. L. –

Mindennek egyaránt örül az is-
kola közel 600 diákja, 1200 fõs
szülõi közössége valamint 65 fõs
alkalmazotti köre, köszöntötte el-
sõként a megjelenteket Kajári
Attila, a Zalaegerszegi Tankerület
igazgatója. A beruházással a vá-
ros egyik legrégebbi iskolája újult
meg, amely 1872-ben nyitotta meg
kapuit a kisdiákok elõtt a Kis utcá-
ban. Az Ady utcai Dózsa György
Általános Iskolából elõször a felsõ
tagozatot, majd az alsó tagozatot
költöztették ide, így az 1990/91-es
tanév már mindkét tagozattal
együtt kezdõdhetett meg.

Balaicz Zoltán polgármester
emlékeztetett arra, hogy 2014-ben
elkezdtek egy programot, melyben
a nevelési és oktatási intézmé-
nyek felújítását tûzték ki célul a
mostani ciklus végére. Ez három,
a Liszt-, a Petõfi- valamint a Dó-
zsa-iskolát érinti, ami közel egy-
milliárd forintos ráfordítást jelent. A
TOP-programból a Dózsa-iskola
elsõ körben 268 millió forintot ka-
pott, amit további 36 millió forinttal
egészített ki a kormány, a város
pedig 20 millió forint önrészt adott
hozzá. A Dózsa-iskola fejlesztése
egy új tornaterem építésével foly-
tatódhat. Az 1,2 milliárd forintos
projekt kivitelezése nyáron az
alapkõletétellel kezdõdhet meg. 

Böjte Sándor Zsolt, a városrész
önkormányzati képviselõje a kor-
mánynak és a városvezetésnek kö-
szönetét kifejezve azt mondta, hogy
szeptembertõl sokkal energiahaté-
konyabb és komfortosabb iskolába
térhetnek vissza a gyerekek. Az
épület energetikai korszerûsítése

mellett bõvítették az informatikai
eszközõparkot, valamint új játszóte-
ret is létesítettek az elmúlt idõszak-
ban. A tornaterem megépítésével
pedig egy nagyon régi álom válhat
valóra a jelenleg csak tornaszobá-
val rendelkezõ intézményben.

Maruzsa Zoltán köznevelésért
felelõs államtitkár arról beszélt,

hogy oktatási infrastruk-
túra-beruházások ösz-
szesen 276 milliárd fo-
rintból folynak ország-
szerte több uniós prog-
ramból valamint költ-
ségvetési forrásból. Eb-
bõl 60 milliárd jut tan-
uszoda- és tornaterem-
fejlesztésekre. Gratulált
a Dózsa-iskolában
megvalósult rekonst-
rukcióhoz. Kifejezte re-
ményét, hogy szeptem-
berben itt is, valamint
az ország valamennyi

iskolájában megújult digitális háttér-
rel és rengeteg tapasztalattal gaz-
dagodva, de hagyományos módon
kezdõdhet meg az új tanév.

Az átadási ünnepség végén
Maruzsa Zoltán miniszteri kitünte-
tést adott át Drávecz Csabánénak,
intézmény nyugdíjba vonuló  igaz-
gatójának. 

– Antal Lívia –

Dr. Szilvás Rudolf 1920-ban
Pusztaszentlászlón született. A za-
laegerszegi kórház sebészeti osztá-
lyára a II. világháború után került,
ahol ténykedése alatt több mint
5000 mûtétet végzett. 1953-ban
megszervezte a kórházi vérellátást,
nevéhez fûzõdik az elsõ comb-
csontvelõ-szegezés elvégzése is.
1966-ban kórházigazgató lett. 1975
és 1985 között megyei fõorvos is
volt, mely idõszakban a kórház több
épülettel illetve osztállyal bõvült. Ér-
demei közé tartozik továbbá, hogy
az ország elsõ ultrahangkészüléke
1978-ban a zalaegerszegi kórház-
ban állt üzembe. Tudományos mû-
veket adott ki, valamint közel száz
tudományos elõadást tartott 1986-os
nyugdíjazása után. 1991-ben létre-
hozta az Ispita Alapítványt, melynek
15 évig volt elnöke. Az alapítvány
azóta folyamatosan segíti a kórhá-
zat orvosi mûszerek, ápolási eszkö-
zök beszerzésével, továbbképzé-
sek és tudományos munkák támo-
gatásával. 

Az ünnepi összejövetelen Bali
József, az alapítvány jelenlegi el-
nöke köszöntötte a megjelenteket.
Hangsúlyozta, hogy a tavaly újjá-
alakult szervezet dr. Szilvás Ru-
dolf által megteremtett alapokon
folytatja munkáját. Dr. Halász
Gabriella, a zalaegerszegi Szent
Rafael Kórház fõigazgatója sze-
mélyes emlékeit idézte fel. Mint

mondta, Rudi bácsi minden mon-
data, története útravaló volt szá-
mára, amely a mai napig meghatá-
rozza vezetõi munkáját. Élete és
pályája örökérvényû üzenetet hor-
doz a mai egészségügyi vezetõk
számára; ez pedig a fejlõdés iránti
elkötelezettség valamint az újdon-
ság befogadása és támogatása.
Azt vallotta, hogy a fiatalok lendü-
lete, friss tudása elõre visz. Az
újonnan létrejött intenzív osztály
vezetését ezért bízta fiatal orvos-
ra. Dr. Szilvás Rudolf élete igazi
példája a társadalmi felelõsségvál-
lalásnak, amely az Ispita Alapít-
vány megalapításában és mûköd-
tetésében is megnyilvánult. 

Példamutató gyógyító munká-
jáért a megyei közgyûlés Zala Me-
gye Díszpolgára címmel tüntette ki
1996-ban. Errõl dr. Pál Attila, a Za-
la Megyei Közgyûlés elnöke be-
szélt. A kitüntetéssel a megyei
egészségügyi alap- és szakellátás
megteremtésében, a szociális el-
látás fejlesztésében valamint a
szakember-utánpótlás érdekében
több mint 50 éven át kifejtett tevé-

kenységét ismerték el. Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármes-
tere azt mondta, a kórház egykori
igazgatója valóra váltotta minden
álmát, ami az intézmény fejleszté-
séhez fûzõdött, az alapítványon
keresztül is. Egy sikeresen mûkö-
dõ alapítványt hagyott hátra,
amely ez idáig egymilliárd forintos
eszközfejlesztéssel támogatta a
megyei kórházat.

Az ünnepség dr. Szilvás Ru-
dolf-emlékérmek átadásával foly-
tatódott. Támogató kategóriában
elismerésben részesült a Zala-
szám Kft., a Baki Agrocentrum és
Zrinszki István. Orvosi kategóriá-
ban dr. Pap Zsoltot, az anesztezio-
lógiai és intenzív terápiás részleg
szakorvosát, valamint dr. Riba
Ádám kardiológiai szakorvost tün-
tették ki. Az operatív imázsépítés
kategória díját Magyar Hajnalka
újságíró, a Zalai Hírlap nemrég
nyugállományba vonult munkatár-
sa kapta. A plakettet Szabolcs Pé-
ter szobrászmûvész készítette.
Szilvás Izabella, dr. Szilvás Rudolf
lánya a díjazottakat köszöntve azt
mondta, édesapja büszke rájuk.
Kérte, hogy munkájukat továbbra
is lankadatlanul és alázattal vé-
gezzék, mert az egészségügy és
az oktatás az a két ágazat, ami
egy nemzet testi, lelki, szellemi
egészségéhez és fennmaradásá-
hoz járul hozzá.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A komplex turisztikai fejlesztés

révén a volt napközis tábor terü-
letén sípálya, kalandpark és ját-

szópark épül, valamint járdák és
parkolók is létesülnek.

A projektnyitón Vigh László or-
szággyûlési képviselõ úgy fogal-

mazott: a szabadidõközpont egy
igazi kuriózum lesz, remélik, hogy
sikerül kimozdítani a városlakókat
a négy fal közül a zöldövezetbe.

Dömötör Csaba parlamenti ál-
lamtitkár beszédében hangsú-
lyozta: a mostani projektnyitó a
járvány utáni élet újraindításának
egyik szép szimbóluma, reményt
keltõ mozzanata. Bízik benne,
hogy a sportközpont egy igazi kö-
zösségi tér lesz, ahol több gene-
ráció találkozhat egymással,
egészséges és szép környezet-
ben. A terveket elnézve egy or-
szágos léptékben is elismerésre
méltó szabadidõközpontot avat-
hat fel hamarosan Zalaegerszeg.

A munkálatok elõreláthatóan
18 hónapig tartanak, az avatásra
2022-ben kerülhet sor. 

KORSZERÛ SZABADIDÕKÖZPONT LÉTESÜL
PROJEKTINDÍTÓ AZ EGYKORI NAPKÖZIS TÁBORBAN

Dömötör Csaba parlamenti államtitkár

PÉLDAMUTATÁSSAL TANÍTOTT ÉRTÉKET
DR. SZILVÁS RUDOLF-EMLÉKÉRMEKET ADTAK ÁT

Ülnek (balról): dr. Riba Ádám, dr. Halász Gabriella, Magyar Hajnalka, Szilvás Izabella, dr. Pap Zsolt.
Állnak (balról): dr. Szász Péter, Zrinszki István, Bali József, Balaicz Zoltán, dr. Pál Attila,

Gombosné Papp Judit, Arnhoffer András, Balogh Ádám, Balogh Rudolf

 Az Ispita Alapítvány létrehozója és elsõ elnöke Szilvás Rudolf
születésének 100. évfordulója alkalmából tartott ünnepi kuratóri-
umi ülést a megyeházán. Az alapítvány díjat alapított a Zala me-
gye díszpolgára címmel valamint Zalaegerszegért díjjal kitüntetett
egykori kórházigazgató és megyei fõorvos emlékére, melyet elsõ
alkalommal adott át fiatal orvosoknak és a szervezet támogatói-
nak a rendezvényen.

A döntésekrõl a veszélyhelyzet-
re való tekintettel Balaicz Zoltán
most is csak egy virtuális
ZEGINFO-val számolt be. 

Miután elkészült 324 millió forin-
tos ráfordítással a Dózsa György
Általános Iskola felújítása, hamaro-
san, még a nyár folyamán, indul 1,2
milliárd forintos beruházás kereté-
ben az iskola új, lelátóval ellátott,
C+ besorolású tornacsarnokának
építése. A kivitelezõ vállalkozónak
a munkálatok során felvonulási te-
rületként szüksége van a stadion-
nal szembeni murvás parkoló egy
részére, melyet biztosítottunk neki.

Egy magánberuházó megvásá-
rolta a Kölcsey–Batthyány utcák
sarkán lévõ, hosszú ideig üresen
álló, szintén murvás parkolónak
használt területet. Ha elkezdi az
ottani fejlesztést, akkor az a terület
sem lesz majd már használható.

A kiesõ murvás parkolók helyett
a Modern Városok Program kere-
tében a stadion Galamb utcai ol-
dalán 97 férõhelyes új, aszfaltbur-
kolatú parkoló fog épülni.

Kaján Imre nyugdíjba vonulása

miatt pályázatot írtunk ki a Göcse-
ji Múzeum igazgatói posztjának
betöltésére. Amíg a pályázati eljá-
rás nem zajlik le, dr. Kostyál Lász-
ló eddigi igazgatóhelyettest nevez-
tük ki megbízott igazgatónak, hogy
a folyamatban lévõ ügyek ne tor-
panjanak meg.

Az önkormányzat még 2018-ban
döntött a Mártírok útja 50. szám
alatti terület értékesítésérõl, beépí-
tési kötelezettséget elõírva. A vállal-
kozó a szerzõdést aláírta, a vételi
összeget ki is fizette, azonban a jár-
vány és a gazdasági válság miatt
2020-ban nem tudta elindítani a be-
ruházást, így kérésére egy év határ-
idõ-módosítást fogadtunk el.

Szintén a járvány miatt nem
üzemelt a felújított botfai Erdõ-
dy–Hüvös kastély (Mindszenty If-
júsági Ház), amely nem tudott ven-
dégeket és diákcsoportokat, vala-
mint turistákat fogadni. A kastélyt a
Notre Dame Nõi Kanonok- és
Tanítórend üzemelteti, és számuk-
ra is érvényesítettük március-
április-május hónapokra az 50
százalékos bérletidíj-mérséklést.

Az andráshidai városrészben
történelmi emlékkert készült, ahol
van már I. és II. világháborús em-
lékmû, Csillagh László mellszobra,
valamint 1956-os kopjafa is, a te-
rület egy része azonban állami tu-
lajdon, ezért térítésmentesen
megigényeltük azt, hogy legyen
teljes mértékben városi tulajdon.

A zöldfelületi stratégia 2020-as
megvalósítására eredetileg 10
millió forintot terveztünk a költség-
vetésben, azonban a járvány
miatti gazdasági világválság kö-
vetkeztében ezt a tételt is szûkí-
tettük, mint ahogy a költségvetés
minden kiadási elõirányzatát. Így
1,6 millió forinttal kevesebb, ösz-
szesen 8,4 millió forint maradt
ezen a soron.

Bölcsõdei feladatellátási szer-
zõdést kötöttünk Söjtör Község
Önkormányzatával egy nevelési
évre, így 2020. szeptember 1. és
2021. augusztus 31. között a
söjtöri kisgyermekek a zalaeger-
szegi Napsugár Bölcsõdében kap-
hatnak ellátást, melynek költségeit
a söjtöri önkormányzat fizeti majd
– fogalmazott ía polgármester.

Megállapodást kötöttünk a
Gébárti-tó szabadidõs hasznosítá-
sa kapcsán sárkányhajó üzemel-
tetésére a Zalaegerszegi Kajak-
Kenu Sárkányhajó Egyesülettel.

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRÕL
BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
 Eredetileg június 18-án tartottuk volna a soron következõ kép-
viselõtestületi ülésünket, azonban a veszélyhelyzet miatti külön-
leges jogrend ideje alatt sem az önkormányzati bizottságok, sem
pedig a közgyûlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a
polgármester gyakorolja.

ÕSSZEL TALÁN MÁR FOGADHATJA A DIÁKOKAT IS
BEFEJEZÕDÖTT A DÓZSA-ISKOLA REKONSTRUKCIÓJA

Benke Gábor, Kajári Attila, Drávecz Csabáné,
Maruzsa Zoltán, Balaicz Zoltán és Böjte Sándor 

Zsolt az átadási ünnepségen.
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 Hosszú szünet után júliustól
újraindítja városi sétáit a Zala-
egerszegi Tourinform-iroda. Az
idei elsõ programot márciusra
tervezték, ám a koronavírus
közbeszólt. A nyárra idõzített
sétákat megtartják, a tavasszal
elmaradt eseményeket pedig az
augusztus-szeptemberi idõ-
szakban pótolják.

– pet –

Tuboly Andrea irodavezetõ ér-
deklõdésünkre elmondta: az in-
gyenes városnézõ sétákat a Zala-
egerszeg Turizmusáért Egyesület
tagjaként szervezik. Az elsõ prog-
ramra június 27-én, 10 órától kerül
sor. Az érdeklõdõk a város mellett
haladó túraútvonal, a Horhosok út-
ja egyik szakaszát járhatják be. A
8 kilométeres, zöld színnel jelölt
útvonalon Sustik Tiborné Edit,
bronzjelvényes gyalogos túrave-
zetõ lesz a segítségükre. Bemutat-
va a városkörnyék természeti érté-
keit.

Július 10-én 18 órától pedig
egy rendhagyó, szubjektív sétára
kerül sor „ZalaegerSzögek és más
nézõpontok” címmel. A séta során
az autóbusz-állomástól az új Kerá-
mia-, és Color lakóparkokig be le-
het majd nézni az ereszek, árká-
dok alá, a lépcsõfokok közé. De a
tükrözõdéseket, az épületek által
rajzolt vonalakat, geometrikus
alakzatokat is meg lehet figyelni.

Az ingyenes séták mellett az
iroda szervez úgynevezett garan-
tált várostörténeti túrákat is, me-
lyeknek már részvételi díja van.
Tuboly Andrea hozzátette: ezeket
elsõsorban a városba látogató tu-
ristáknak szánják, de természete-
sen helybéliek is válthatnak jegyet
az elõre meghirdetett idõpontokra.
Ezek a programok a klasszikus vá-
rosnézõ séta alapjaira fûznek fel
különbözõ témákat. Idén három
tematika köré szervezték õket. A
„Zalaegerszeg titkai” címû a Deák
tér és a Dísz tér közötti néhány
száz méteres, ám több száz éves
szakaszon kalauzolja az érdeklõ-
dõket. A „Templomtoronytól a to-
ronyóráig” túra várostörténeti ér-

dekességekrõl számol be a cím-
ben szereplõ „objektumok” kap-
csán. A „Régimódi történetek” el-
nevezésû pedig a múlt anekdotáit
meséli el, néhány régi helyszín és
személy felidézésével. A cél az,
hogy efféle rövid, belvárosi séták
keretében ismertessék meg az ér-
deklõdõket a város történetével,
vagy annak egy kis szeletével. An-
nál is inkább, mert a Göcseji Mú-
zeum felújítás alatt áll, oda nem

tudnak most menni a turisták. A
séták emiatt hiányt pótló céllal is
szervezõdtek.

A részvételi díj ellenében láto-
gatható túrák az idegenforgalmi
szezon idejére koncentrálódnak,
ingyenes városi sétákat viszont
egészen december közepéig szer-
vez az iroda. Az elõzõ évekhez
hasonlóan idén is rá szeretnék
majd kicsit hangolni a közönséget
a karácsonyi ünnepekre.
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A HELYI ÉRTÉK

MEGJELENIK MINDEN KEDDEN

26 EZER 250 PÉLDÁNYBAN
A ZALAEGERSZEGI CSALÁDOK

MEGTALÁLJÁK POSTALÁDÁJUKBAN!

A VÁROSI HETILAP ÍRÁSAI

ONLINE VÁLTOZATBAN

A WWW.ZALAMEDIA.HU HÍRPORTÁLON

TALÁLHATÓK

TISZTELT ÜZLETI PARTNEREINK!
A koronavírus-járvány okozta helyzetre való te-
kintettel a ZalaEgerszeG-ben kedvezményesen
helyezhetik el hirdetéseiket, PR-anyagaikat, me-
lyek egyúttal felkerülnek hírportálunkra is. A rek-
lámriportok, interjúk készítését vállaljuk.

Bõvebb infó: 06-30/916-5431 telefonszámon.

MARKETINGINFORMÁCIÓ:
info@zalamedia.hu.

PR-MARKETING:
Molnár Lászlóné (06-30/720-5734)

OTTHONI
MUNKA!

Kozmetikai dobozok
összeállításai, egyebek

elérhetõségei
Erd.:  06-90/603-905
(audiopress.iwk.hu

635 Ft/min.
06-20/496-3980)

 Hatéves lett az Európa téren
álló Bibliofülke. A könyvállo-
mást üzemeltetõ ZAZEE Kultu-
rális Egyesület egy takarítással,
fertõtlenítéssel és némi könyv-
rendezgetéssel ünnepelte meg
a fülke születésnapját. A meg-
tisztított könyvkölcsönzõbe vé-
gül lufik is kerültek.

Wettstein Tamás, az egyesület
elnöke érdeklõdésünkre elmondta:
a Bibliofülke teljesen beváltotta a
hozzá fûzött reményeket, hiszen
szinte beavatkozás nélkül „üze-
mel”. A szükséges rendrakást és
takarítást kivéve teljesen önmûkö-
dõvé vált az évek alatt. Vagyis lel-
kesen mûködteti és használja az

olvasni szeretõ helyi közösség.
Hozzátette: azt az egyesület sem

gondolta az induláskor, hogy ilyen
sokáig életképes lesz a nyilvános

könyvkölcsönzõ állomás. De úgy
látszik, van igény a csere-berére.
Ami egyik embernek selejt, az a
másiknak kincs is lehet. Mûfajtól,
stílustól függetlenül nagyon sokféle
könyv cserél itt gazdát. A hagyaték-
ból bekerülõ klasszikus sorozatok-
tól kezdve az ismeretterjesztõ köte-
teken át, egészen a friss kiadvá-
nyokig. 

A Bibliofülkét 2014 júniusában
drMáriás (vagyis Máriás Béla) író,
képzõmûvész, zenész avatta fel,
stílusosan telefonon keresztül. Ak-
kor úgy fogalmazott: manapság
sokan hajlamosak lesajnálni a
könyveket, pedig szükségünk van
egymás üzenetére, annál is in-
kább, mert enélkül hamar eltû-
nünk, valamit pedig hátra kell
hagyni. A könyvek energiahordo-
zók, erõt adnak a túléléshez és az
új gondolatok megszületéséhez,
így a Bibliofülke amolyan minilabo-
ratóriumként mûködik.

Remélhetõleg még jó pár évig;
a zalaegerszegi olvasók örömére.

SZÜLETÉSNAPI BIBLIOFÜLKE-TAKARÍTÁS
ÖNMÛKÖDÕVÉ VÁLT A KÖNYVÁLLOMÁS

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár igazgatója
lapunkhoz eljuttatott közleményé-
ben arról tájékoztatott, hogy a leg-
frissebb kormányrendelet értelmé-
ben, a néhány héttel ezelõtt beve-
zetett Könyvtár a küszöbön prog-
ram (elsõ lépcsõ) után, június 22-
tõl ismét lehetõség lesz a szabad-
polcos kölcsönzésre (második lép-
csõ). Hétköznapokon 9–17 óra kö-
zött.

Ugyanakkor javasolják, hogy
aki teheti, továbbra is online for-
mában rendeljen, foglaljon, je-
gyeztessen elõ és elõre egyezte-
tett idõpontban, személyesen ve-
gye át a kért dokumentumokat. Az
eddigi idõsávos korlátozást felvált-

ja a látogatószám korlátozása
(egyidõben legfeljebb 10 fõ tartóz-
kodhat a könyvtárban, maximum
20 percig), és a távolságtartásra is
figyelni kell. A cseppfertõzés ve-
szélyének csökkentése érdekében
plexifalat szereltek fel a szolgálta-
tási pultokhoz. A maszk viselése
továbbra is kötelezõ mindenki szá-
mára, a kesztyû és a kézfertõtlení-
tõ használata pedig javasolt.

Helyben olvasásra és az esz-
közök helyben használatára még
nincs mód (ez majd a harmadik
lépcsõ lesz). Az igazgató arról is
tájékoztatott, hogy 12.00–12.30
óra között szünetel a szolgáltatás,
mert teljes fertõtlenítõ felmosást
végeznek a kölcsönzõterekben.

TÖBB LÉPCSÕBEN NYITNAK
A KÖNYVTÁRAK

 A járványhelyzetre vonatkozó biztonsági elõírásokat betartva,
több lépcsõs szolgáltatási rendszer életbe léptetésével újra ki-
nyithatnak a könyvtárak.

FOLYTATÓDNAK A VÁROSI SÉTÁK
RENDHAGYÓ ÉS TEMATIKUS TÚRÁKAT IS SZERVEZNEK

A Horhosok útján.

– pP –

A látogatóknak arra is volt lehe-
tõsége, hogy egy miniworkshop
keretében saját mûveket készítse-

nek. A lendvai születésû, ám évek
óta Zalaegerszegen élõ mûvész-
szel a Nyitott mûteremnap alkal-
mából beszélgettünk; még az ese-
mény elõtt.

Érdeklõdésünkre elárulta: nem
mondott le teljesen az idei reziden-
ciaprogramról, de sajnos sok or-
szág még nem nyitotta meg a ha-
tárait. Emiatt jó pár külföldi képzõ-
mûvész visszamondta a tanul-
mányutat, vagy áttette azt a követ-
kezõ évre. Az augusztus 10-e kö-
rüli nyitási dátum azért még áll,
addig talán letisztul, hogy mely or-
szágok között lehet szabadon köz-
lekedni, honnan fogadhat alkotó-
kat.

Persze azért nem tétlenkedett
az elmúlt hónapokban. Ahogy vic-
cesen fogalmazott, a karantént ar-
ra használta, hogy õ maga legyen
a rezidenciaprogram „vendége”; a
saját mûtermében. Most rengeteg
ideje volt alkotni, és ami még jobb,
kísérletezni. Új festõanyagokat és
technikákat próbált ki.

– A tavalyi VMK-s kiállításomra
készülve jöttem rá, hogy nagyon
érdekelnek a fémes színek, árnya-
latok. Beleértve az ezüstöt és az
aranyat is. Az elmúlt hónapokban
ezek kombinációjával próbálkoz-
tam. Ezenkívül sokkal nagyobb
formákra festettem. Itt jött egy má-
sik érdekesség: a nagyobb méret
miatt nehezebb volt elérni azt a
szép, egyenletes sima felületet,
ami rám jellemzõ. Szóval sokat
kellett dolgozni azon, hogy ugyan-
azt a hatást elérjem.

Az alkotó eddig megfestette a
képek szélét (vagyis a geometri-

kus formák oldalát) is. Egy újítás
részeként azonban most bizonyos
szögben levágja ezeket. A falra
került képeknek így kicsit „lebegõ”
hatása van.

A vírus- és a veszélyhelyzet di-
rektben nem jelenik meg új alkotá-
sain. Saját bevallása szerint elõ-
ször nem is vette annyira komo-
lyan az egész szituációt, de aztán
tudatosult benne, hogy ez még-
sem játék. Úgy döntött, hogy el is
zárkózik kissé a külvilág elõl.
Lendván élõ szüleit sem tudta
meglátogatni, és másokkal sem
nagyon találkozott. Sõt, az
internetrõl és közösségi médiából

áradó negatív hírek sem voltak rá
jó hatással, ezért egy idõ után
nem követte õket figyelemmel.

– Tényleg, inkább a munkára
koncentráltam. Volt egy olyan el-
képzelésem, hogy másokhoz ha-
sonlóan majd én is posztolok min-
dennap valamit. Rövid videókban
gondolkodtam. Aztán ráébredtem,
hogy akkor megint szembe jönne
a sok negatív hír és újságcikk, és
akkor megint a vírus kerülne a
mindennapjaim középpontjába,
így elvetettem ezt az ötletet. Né-
hány karantén-képem azért van.
Megfestettem ugyanis pár kisebb
formát, amik szanaszét hevertek a
mûteremben. Ezeket biztos nem
használtam volna fel, ha nem kell
ilyen sokáig itthon maradni.

Ottjártunkkor nagyon sok fél-
kész, vagy éppen száradó munkát
lehetett látni a földön, asztalokon.
Pál Katja azt mesélte: ezek még
csak alapok, hiszen többnyire úgy
fest, hogy megvan a forma, és az
elsõ pár réteg festék, a többit – vo-
nalakat, színeket – csak késõbb
találja ki. Apropó, vonalak: sokan
kérdezik tõle, hogy hogyan tud ké-
peire ilyen szabályos – hol véko-
nyabb, hol vastagabb – fehér szí-
nû egyeneseket húzni. Nos, a pén-
teki Nyitott mûhely arra is szolgált,
hogy ebbe a titokba beavassa az
érdeklõdõket (annyit elárulunk,
hogy a megoldás egy egyszerû
maszkolószalagban rejlik). A
workshophoz elõ is készített egy-
két pici, lealapozott geometrikus
formát, hogy mindenki megfest-
hesse saját festményét; a jellegze-
tes fehér csíkkal.

– b. k. –

A város mindhárom könyvtára
évek óta szervez más-más jellegû
internetes vetélkedõt az olvasók
számára. Az anyaintézmény Zala-
egerszeg és környéke, illetve újab-
ban már Zala megye érdekessé-
geit kutattatja a fordulók során. A
feladatok összeállításában és a
résztvevõk díjazásában partnerek
ehhez a zalaegerszegi Tourinform-
iroda munkatársai, akiknek szintén
megköszönték a közremûködést a
díjátadó során. 

– A korlátozások idején kicsit fel
akartuk dobni a hangulatot a ver-
sennyel, melyre bármely korosz-
tályból nevezhettek. 21 résztvevõ
közül csak azt a tizet tudtuk érté-
kelni, akik eleget téve a kiírásnak,

az összes fordulót teljesítették.
Mert a játék úgy igazi, ha komolyan
vesszük – mondta többek között
Kiss Gábor könyvtárigazgató.

Az idén érdekes eredmények
születtek, mindhárom dobogós
hely duplázott az azonos pont-
számok alapján. És nem sokkal
maradtak le tõlük a további ver-
senyzõk sem. Mindnyájan aján-
dékcsomagot kaptak jutalmul, s
azt a bõvebb tudást, mely a kör-
nyék érdekességeire vonatkozik. 

A díjátadó ünnepség a korláto-
zások utáni elsõ közösségi ren-
dezvény volt a megyei könyvtár-
ban. Az értékelt feladatokat Szili
Erika és Gyenes Imre könyvtáro-
sok állították össze. A megosztott
elsõ helyet pedig Szuper Ildikó és
Krolopp Judit érdemelték ki. 

IDÉN IS ZEGERÉSZTEK
 Nem maradt el idén tavasszal sem a ZEGerészõ internetes
honismereti verseny a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár-
ban. 21 résztvevõvel zajlott a 8 fordulós játék.

FEHÉR CSÍK ÉS FÉMES FELÜLETEK
KARANTÉN UTÁNI NYITOTT MÛTEREMNAP

 Bár egyelõre külföldi képzõmûvészeket nem fogad, a helyi kö-
zönség számára mégis kinyitott egy napra a D'Clinic Studios. Pál
Katja festõmûvész páterdombi mûtermébe várta az érdeklõdõket
péntek délután, hogy bemutassa, mivel foglalkozott a kijárási
korlátozás idején.

Pál Katja mûtermében.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.

2020. JÚLIUS 7. (KEDD)

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házas-
pár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, 
b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátásban ré-

szesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi gon-

dozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó határo-

zatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit meg-

kezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befizetésé-
hez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljá-
rás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– igazolást az öregségi nyugdíjról, vagy rokkantsági ellátásról.

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,  
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2020. július 9. (csütörtök) 10.00 óra.

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a 200.000 Ft bá-
natpénz átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolja!

A befizetett bánatpénz összege a fizetendõ adomány összegébe beszámításra kerül. 
Amennyiben a kijelölt bérlõ visszalép, határidõre nem teljesíti az adomány befizetését vagy a bérleti szer-
zõdés megkötését, úgy az általa befizetett bánatpénzt elveszti, kivéve, 
– ha a visszalépés a kijelölt bérlõnek nem felróható okból történt, illetve 
– az adomány határidõben történõ befizetése, vagy a bérleti szerzõdés megkötése a kijelölt bérlõnek

nem felróható okból hiúsult meg. 

A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz a bérlõkijelölésrõl szóló bizottsági döntést követõ 30 napon be-
lül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A bánatpénz kamatmentesen visszajár a pályázati kiírás vissza-
vonásától, az ajánlatok érvénytelenségének vagy a pályázat eredménytelenségének megállapításától
számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2020. július 20.)

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt

ajánlotta fel.

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

II/35. 34 1
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos
254 8.636

III/50. 34 1
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos
254 8.636

ISKOLAI ÉTKEZTETÉS IGÉNYLÉSE
 Felhívjuk a Kedves Szülõk figyelmét, hogy aki szeretne és még nem igényelte gyermeke ré-
szére a 2020/2021. tanévre vontakozóan az iskolai étkezést, a http://zegesz.hu/kozetkeztetes/
nyomtatvanyok linken található, igény szerinti nyomtatvány kitöltésével és visszajuttatásával
teheti meg 2020. július 27-ig.

Ha nincs mód nyomtatásra, ügyfélfogadási idõben az intézmény étkezési csoportjánál lehetõséget
biztosítunk a megfelelõ higiéniás szabályok betartásával az igények leadására.

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a 2020/2021. tanévtõl a KÉSZPÉNZFIZETÉSI LEHETÕSÉG
MEGSZÛNIK. Az iskolákban, illetve az ügyfélszolgálaton NEM LESZ MÓD KÉSZPÉNZZEL FIZETNI.
Banki utalással, banki befizetéssel és csoportos megbízással lesz lehetõség a számlák kiegyenlítésé-
re. Kérjük, figyeljék e-mail-fiókukat!

Megértésüket és együttmûködésüket megköszönjük!
ZeGesz

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshely megtekinthetõ: 2020. június 30-án 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-
helyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2020.  JÚLIUS 7. (KEDD) 

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazo-

lását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)

bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási

hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként ön-
kormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemi díjtarto-
zás miatt szûnt meg.

– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.

– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.

Szálláshasználó kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határ-
idõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2020. július 20.). A pályázattal kapcsolatos rész-
letesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139
vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2020-ban érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A fsz. 7. 34 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075

A III/30. 34 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075
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– Édesapám, Kovács László, a
ZTE labdarúgócsapatában ját-
szott, mégsem volt kötelezõ szá-
momra a sportolás. Bár mindig
szerettem mozogni – hangoztatta
Kovács Georgina.  – Apával min-
dig szerettem együtt lenni, ilyenkor
nem maradhatott el a mozgás
sem. 

– Miként került kapcsolatba a
kosárlabdával, netán kacérko-
dott más sportággal is?

– Hosszú ideig nem sportoltam
versenyszerûen. A Petõfi Általá-
nos Iskolába jártam, ahol több
testnevelõ a kosárlabdával is fog-
lalkozott. Ügyesnek láttak, biztat-
tak, hogy a ZTE utánpótláscsapa-
tában próbáljam ki magam.  A biz-
tatást tett követte. 

– Gyorsan haladt elõre azon
a bizonyos ranglétrán. Nemcsak
a ZTE felnõttcsapatában, hanem
a magyar utánpótlás-válogatott-
ban is bemutatkozott...

– A válogatottbeli szereplés
nagy megtiszteltetést jelentett szá-
momra. Az is igaz, sokat dolgoz-

tam azért, hogy meghívjanak a ke-
retbe. A vágyaim között szerepelt
a címeres mezben való szereplés.
Az Eb-n érmet szereztünk az

U–18-as csapattal,  a vb-n is ne-
gyedikek lettünk. Mindkettõ dicsé-
retes teljesítmény volt. 

– Klubszinten is már több ér-
met begyûjtött a ZTE együttesé-
vel...

– A megszerzett bajnoki és ku-
pabronzéremnek nagyon örülök. A
sikerek visszajelzést jelentenek
számomra, hogy a fejlõdésem jó
úton halad. Egyre több bizalmat
kapok az edzõktõl, nemcsak a fia-
talszabály miatt. Igyekszem élni a
sok játékperccel. Nagy megtisztel-
tetés számomra válogatottakkal

és jó képességû légiósokkal
együtt játszani.

– Jövõbeli tervei a sportág-
ban?

– Elõször a ZTE-ben szeret-
ném stabilizálni a helyem, minél

többet játszani. A további célokat
az idõ jelöli ki. Mindent megteszek,
hogy jó játékos váljék belõlem. 

– A bajnokságban a ZTE és
ön is jõ passzban voltak, rossz-
kor jött a szezon lefújása a vírus
miatt...

– Sajnálom, hogy félbeszakadt
a bajnokság, nagyon kíváncsi let-
tem volna, hogyan teljesítünk a rá-
játszás során. 

–  Akár idén is sikerülhetett
volna egy érem?

– Az nagyobb bravúr lett volna,
de egy negyedik hely összejöhe-
tett volna. 

– A járvány gazdaságilag ne-
gatívan hat a sportra. Több csa-
pat költségvetése kisebb lesz.
Szinte biztos, hogy a Zetéé is.
Elõtérbe kerülhetnek a fiatalok?

– Nem biztos, hogy minden csa-
patban több fiatal magyar játékos
lesz. Azon együtteseknél, ahol na-
gyobb a költségvetés, biztosan
hoznak több légióst is. Örülnék, ha
több fiatal magyar játékost látnék a
pályán. A fiataloknak persze élni
kell a lehetõséggel, hosszabb tá-
von csak azok maradnak meg a fel-
nõttcsapatoknál, akik jó teljesít-
ményt nyújtanak. A fiatalok számá-
ra egy lehetõség, amivel élni is kell.

– Mondta, hogy egyelõre a
ZTE-ben szeretné stabilizálni a
helyét. Idõvel egy magasabban
jegyzett csapatnál is kipróbálná
magát?

– Természetesen, ha fejlõdé-
sem töretlen lesz, és a késõbbiek-
ben adódna egy jó lehetõség, vál-
lalnám a megmérettetést egy még
jobb csapatban is.

ÉLNI KELL A LEHETÕSÉGGEL
A TOVÁBBI CÉLOKAT AZ IDÕ DÖNTI EL

 A ZTE NB I-es nõi kosárlabdacsapatánál a saját nevelésû
utánpótláskorúak közül a felnõttcsapatban Kovács Georgina a
legbiztosabb pont, aki már a korosztályos válogatottba is beke-
rült. A félbeszakadt szezonban is jól teljesített csapatában. 

– Számomra a teke több, mint
kikapcsolódás, profi szemlélettel
mindig a legjobbra törekszem –
így Airizer Emese. – Nem vagyok
hivatásos sportoló, de edzéseken,
a mérkõzéseken is igyekszem úgy
cselekedni, mintha az lennék.

– Mióta van otthon a bábuk
világában?

– Harmincegy éve tekézem. A
családomban többen ûzték a
sportágat, édesapám és bátyám
is, így könnyû volt számomra
sportágválasztás.

– Romániából települt át Ma-
gyarországra, az itteni beilleszke-
dést mennyire segítette a teke?

–  A sport miatt váltottam orszá-
got. Marosvásárhelyrõl települtem
át, Zalaegerszeg és Marosvásár-
hely, régóta testvérvárosi kapcsola-
tokat ápol.  A ZTE ZÁÉV és az otta-
ni klubom jó kapcsolatban volt egy-
mással. Többször szerepeltünk a
Göcsej Kupán. Az itteni csapat hí-
vott, és így kerültem Zalaegerszeg-
re. Nagyon sok segítséget kaptam
a nõi tekecsapat akkori edzõjétõl,
Major Mihálynétõl és férjétõl, Major
Mihálytól. Romániában egyébként
profi sportoló voltam.

– A magyar válogatottban is
bemutatkozott, többször is jól
teljesített...

– Más érzés volt a magyar szí-
nekben szerepelni, mint a román-
ban. Nagyon örültem, hogy meghív-
tak a magyar csapatba, és lehetõsé-
get biztosítottak számomra. Kétszer
voltam a magyar csapattal világbaj-
nok, és több értékes pontszerzõ he-
lyet szereztem társaimmal.

– Klubszinten a ZTE ZÁÉV

meghatározó szerepet tölt be a
magyar bajnokságban, többszö-
rös bajnok. Mi a sikerek titka?

– A sikereink titka, hogy bár
amatõrként ûzzük a tekét, profi
módon állunk hozzá. Mindenki
számára fontos a jó csapatszel-
lem, a jó közösség kialakítása. A
vezetõség Borsos József elnökkel
az élen is mindent megtesz a jó
szereplés érdekében. Mondhat-
nám úgy is, úgy vagyunk amatõ-
rök, hogy valójában profik va-
gyunk. Bizonyítja, hogy egységes
csapat vagyunk, ha valaki rosszul
dob, a másik igyekszik segíteni
rajta. Csapatként nyújtunk kiemel-
kedõ teljesítményt.

–  Azt mondják, a teke egy
kortalan sportág, harmincegy
éve ûzi, meddig szeretne otthon
lenni a bábuk világában?

– Addig szeretnék tekézni,
ameddig az egészségem megen-
gedi, és a ZTE ZÁÉV csapatában
is képes vagyok eredményesen
szerepelni.

EGY PROFI AMATÕR ROMÁNIÁBÓL
AIRIZER EMESE MÉG SOKÁIG SZERETNE TEKÉZNI
 A ZTE ZÁÉV és a magyar válogatott meghatározó játékosa
Airizer Emese. A kiváló játékos Romániából érkezett hozzánk és
gyorsan beilleszkedett hazánkban, érmeket szerzett klub- és vá-
logatott szinten is. 

Az egerszegiek dobogósai. 60
év alattak: 1. Balázs Bence–Pál
Barnabás, 2. ifj. Csalló János–Gu-
lyás Roland, 3. Csalló András–
Kerkai Alex (mindhárom ZTE TK)
és Molnár József–Péntek István
(ZTE TK–Kanizsa TC).

60 év felettiek: 1. Csalló János–
Hajdú Gyõzõ (ZTE TK).

A szervezõk a jól sikerült ver-
seny hatására, júliusban újabb
nyílt amatõr versenyt rendeznek.

JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS 24 ÓRÁN ÁT

Mintegy 200 futó futott, 24 órán
át az egerszegi Városi Sportcent-

rumban. A sportolók nemcsak a
mozgás kedvéért futottak egy na-
pon át, hanem adományt is gyûjtöt-
tek.  Három csapat futotta végig a
24 órát. Az egynapos futás végére
120 ezer forint gyûlt össze, ame-
lyet Mézes Tibor Sólyom futónagy-
követ adott át Ruisz Ceciliának, a
Nagycsaládosok Zalaegerszegi
Egyesülete elnökének. A legtöbb
kört a Zalaegerszegi Aszfaltszag-
gatók teljesítették (1004). Második
helyen a Zalatriatlon, harmadikon
a Göcsej KTFE végzett. Az egyéni
versenyben a klubon kívüli Andor
József lett a gyõztes 157 körrel.

EGERSZEGI SIKEREK KANIZSÁN
 Nagykanizsán 105. alkalommal rendezték meg a nyílt amatõr páros
teniszbajnokságot. A 28 fõs mezõnyben ott voltak a ZTE TK amatõr-
jei is, akik nem jöttek haza üres kézzel, több érmet is szereztek.

A zalaiak Márton Gábor vezetõ-
edzõ érkezésével szinte megtálto-
sodtak, irányítása alatt egyszer
kapott ki a gárda és kilenc mérkõ-
zés óta veretlen. Az utolsó két for-
duló elõtt az ötödik helyre jött fel,
amelyre kevesen számítottak.
Nem akarnak hátradõlni az eger-
szegiek, a legtöbbet akarják kihoz-
ni a hátralévõ két fordulóból.

Érthetõ volt Márton Gábor örö-
me a Honvéd elleni találkozó után.  

– A második félidõre feljavul-
tunk. A játékosaim a sorozatterhe-
lés, a hosszú utazások ellenére ki-

futották a lelküket. Teljesen meg-
érdemelten nyertünk. Háromna-
ponta a játsszuk a mérkõzéseket,
a fiúk mégis fantasztikus teljesít-
ményt nyújtanak. Örülök, hogy a
bentmaradást matematikailag be-
biztosítottuk. Nagy élmény volt
együtt ünnepelni a szurkolókkal.

A ZTE gyõzelmét a csereként
beálló Babati Benjamin biztosí-
totta be, remekül érkezett Tamás
beadására, és közelrõl lõtt a jobb
felsõ sarokba. 

– Tudtuk, ha nyerünk, nem kell

számolgatni tovább – mondta a
mérkõzést követõen. – Tervünk
teljesült, gyõztünk, bent marad-
tunk az élvonalban. A hátralévõ
két fordulóban teher nélkül játsz-
hatunk.  A legtöbbet akarjuk kihoz-
ni az Újpest és a Fehérvár FC el-
leni találkozóból.

Radó András, a ZTE góllövõ-
listát vezetõ játékosa:

– A csapat jó formában várta a
Honvéd elleni találkozót, így bíz-
tunk benne, hogy a fõvárosiak el-
len már bebiztosíthatjuk bentma-
radásunkat. A folytatásban sem ál-

lunk le, szeretnénk minél elõbbre
végezni a tabellán. A gólkirályi
címrõl annyit: számomra elsõ,
hogy jól játsszak, akkor jöhet a
gól. Természetesen jó lenne az
élen végezni.

A ZTE újoncként megkapasz-
kodott az NB I-ben. A jó szereplés
viszont felkeltette a játékosügynö-
kök és a gazdagabb klubok figyel-
mét. A bentmaradás utáni ünnep-
lést követõen a klub vezetésére
vár a nem kis feladat, egyben tar-
tani a játékoskeretet. 

NEM KELL TOVÁBB SZÁMOLGATNI
BENT MARADT A ZTE FC AZ NB I-BEN
 Hosszú idõ után gyõzte le a Bp. Honvédot a ZTE labdarúgócsa-
pata. A siker a legjobbkor jött a zalaiak számára, a három pont a
bentmaradást jelentette a csapatnak, amely fõleg a második fél-
idõben játszott jól. 
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