
– pet –

Az avatásra a trianoni békedik-
tátum aláírásának 101. évfordulója
alkalmából került sor. A huszonkét
karátos aranyfüsttel fóliázott, motí-
vumokkal gazdagon díszített kapu
üzenete egyetemes, hiszen mind-
annyiunknak szól – vallja az alko-
tó, akinek felesége és nyolc gyer-
meke is segített a mû megalkotá-
sában.

Galbavy Zoltán, a térség önkor-
mányzati képviselõje a rendezvé-
nyen elmondta: szemet és szívet
gyönyörködtetõ látvány a Rózsák
terének új dísze. Örömteli, hogy
hamarosan a székelykapuval har-

monizáló, szintén erdélyi stílusban
épült református templom tornya is
megújulhat. De Kisfaludi Strobl
Zsigmond szobra és az alatta lévõ
szökõkút is rekonstrukció elõtt áll.

A székelykapu ötlete Balaicz
Zoltán polgármestertõl, valamint
Tolvaj Márta fõtanácsadótól, a Za-
lai Polgári Körök Egyesületének
alelnökétõl származik, így utóbbi
szervezet vállalta a szervezõmun-
ka java részét. Jagasics János, az
egyesület elnöke az avatáson töb-
bek között elmondta: a kapu törté-
nelmi hagyományaink és a hatá-
ron túli magyarok összetartozásá-
nak jelképe. A kapuállítás egy
ezeréves hagyomány, minden ma-

gyar öröksége. Aki átmegy a kapu
alatt, az emelt fõvel tegye – hang-
zott el.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Emlékezés a hõsökre
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Kötetben az összetartozás 20 éve
(3. oldal)

Idén lesz múzeumok éjszakája
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Osztályozó nélkül kerültek fel
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MISZTIKUM ÉS ÖSSZETARTOZÁS
SZÉKELYKAPU A RÓZSÁK TERÉN

FLEX-
BERUHÁZÁS

A Flex teljesen automatizált
raktárt épít Zalaegerszegen, a
Zrínyi utcai Zala Automotive
Gyáregységében, amely elsõ je-
lentõs lépése a 8,7 milliárd forin-
tos, kormányzati támogatást is
tartalmazó beruházása megvaló-
sításának. Az 1800 négyzetméter
alapterületû automata raktár 1,2
milliárd forintból létesül, melynek
alapkövét május 28-án tették le.

– Antal Lívia –

Péter Ágota, a Flex magyaror-
szági alelnöke felidézte, hogy
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszterrel május 4-én je-
lentették be a 8,7 milliárd forintos
beruházást, amellyel 120 új mun-
kahelyet teremtenek, amibõl 90
munkakör magasan képzett pozí-
ciót jelent. A befektetés elõzmé-
nyérõl elmondta, hogy a Flex euró-
pai és közel-keleti mûködésében a
legszámottevõbb operáció Ma-
gyarországon valósul meg. Ezt tá-
masztja alá, hogy az elmúlt 25 év-
ben 160 ezer négyzetméterrel bõ-
vítették termelõkapacitásukat ha-
zánkban, ahol öt városban 9 ezer
munkavállalóval vannak jelen. Az
1994-ben megnyílt zalaegerszegi
gyár ma már a vállalatcsoport leg-
jelentõsebb autóipari központja és
egyúttal a régió legnagyobb mun-
káltatója a közel 4 ezer alkalma-
zottal. A Flex nem csupán az or-
szág 10 legnagyobb munkaadójá-
nak egyike, hanem a 2,7 milliárd
eurós legutolsó auditált pénzügyi
eredményével az 5 legnagyobb
vállalatának is az egyike. 

Az elmúlt három évben 42 mil-
liárd forintot fektettek be Magyaror-
szágon, melynek több mint felét za-
laegerszegi és sárvári üzemükben
az autóipari szektorba. A következõ
három évben ebbõl 32 százalékos
árbevétel-növekedést várnak, ami
egyben jelentõs adóbevétel-növe-
kedést is jelent a helyi közösségek
számára, és biztos megélhetést
több ezer család számára. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Székelykaput avattak a Rózsák terén a nemzeti összetartozás
napjának tiszteletére. A díszes kapu Esztány Zsolt csíkszentléleki
népi iparmûvész munkája. A város új köztéri alkotása a Bethlen
Gábor Alap, valamint a zalaegerszegi önkormányzat támogatásá-
val valósult meg.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A 8,7 milliárd forintos beruhá-

zást is ide hozták, melynek egyik
legfontosabb és leglátványosabb
eleme lesz a Zalaegerszegen fel-
épülõ, 1800 négyzetméter alapte-
rületû, teljesen automatizált raktár
az 1,2 milliárd forint értékû logiszti-

kai fejlesztés keretében. Ezáltal
olyan magas szintû automatizált-
ságot valósítanak meg, amely a
hatékonyság mellett magas hozzá-
adott értékû termékek gyártását te-
szi lehetõvé, hangsúlyozta Péter
Ágota.

Vigh László miniszteri biztos, a
térség országgyûlési képviselõje azt
mondta: a Flex nagyon jól kezelte a
pandémiával terhelt elmúlt idõszakot,
ahogy korábban, úgy most is a több
lábon állást választotta. A vállalat 8,7

milliárdos beruházására is utalva fon-
tosnak nevezte, hogy a kormányzati
támogatás elsõsorban a termelõszfé-
rát érintse a gazdaság újraindítása
érdekében. A produktív munkába va-
ló befektetés azt is szolgálja, hogy le-
hessen utakat, járdákat építeni a tele-
püléseken, így Zalaegerszegen is.

Végül jelentõsnek nevezte a Flex be-
ruházását, ami az automatizáció,
robotizáció irányába mutat.

Balaicz Zoltán polgármester azt
hangsúlyozta, hogy a Flex beruhá-
zása nemcsak volumene miatt fon-
tos a város számára, hanem mert
több ezer zalaegerszegi és kör-
nyékbeli embernek ad munkát és
ezáltal megélhetést a családok-
nak. A Flex a város legnagyobb
adófizetõje. A közel 1 milliárd forint
évi helyi iparûzési adó befizetésé-

vel jelentõs mértékben hozzájárul
a város gazdasági stabilitásához.
Adóforintjai oktatásra, kultúrára,
egészségügyre fordítódnak, olyan
fejlesztésekre, amelyek hasznát a
cég dolgozói is élvezhetik. Az ön-
kormányzatnak a szoros és korrekt
kapcsolat ápolása mellett érdeke a

viszonzás is, vagyis tegyen lépé-
séket a folyamatos szakember-
utánpótlás érdekében, és e tekin-
tetben igyekezzen a Flex irányába
terelni a fiatalokat. A polgármester

kiemelte, hogy a város az oktatási
és nevelési intézmények fejleszté-
sére irányuló programja keretében
nem csak a bölcsõdék, óvodák, is-
kolák felújítására figyel, de nagy
hangsúlyt fektet a szakképzés erõ-
sítésére is. Ezt támasztja alá a 640
millió forintos beruházás során fel-
épített duális szakképzõ központ,
és a Ganz Ámbrahám Technikum
hamarosan kezdõdõ több milliár-
dos fejlesztése. A magasan kvalifi-
kált munkaerõ is biztosított lesz a
Pannon Egyetem által alapított Za-
laegerszegi Egyetemi Központban.
Ezt segíti elõ az egymilliárdos be-
ruházásban korábban létesített in-
novációs és tudásközpont, de to-
vábbi fejlesztések is várhatók. A
polgármester megemlítette a 600
millió forintos beruházásban koráb-
ban elkészült munkáshotelt, ami a
Flex nem helyi dolgozóit szolgálja.
A gazdaságot támogató infrastruk-
turális fejlesztésekhez sorolta az
M76-os gyorsforgalmi út létesíté-
sét, a városon belüli útfejlesztése-
ket, köztük a Flex autóipari gyár-
egységéhez vezetõ kerékpárút
építését a Zrínyi úton. Mindezzel
meg kívánják köszönni a Flexnek a
sok-sok jótékonyságot, amivel se-
gítette az itt élõket, és azt a gazda-
sági tevékenységet, amellyel közö-
sen tudják fejleszteni a várost.

A rendezvény végén Bekk Ró-
bert, a Zala Automotive Gyáregy-
ség raktárvezetõje ismertette a be-
ruházást. A várhatóan októberre
elkészülõ új csarnokkal 1512 rak-
lappal valamint 26 ezer dobozos
raktárkapacitással bõvítik meglévõ
tárolási kapacitásukat. Az automa-
ta raktár azáltal, hogy „az áru megy
az emberhez” (és nem fordítva),
pontos és teljesen nyomon követ-
hetõ lehetõséget biztosít az alap-
anyagok és alkatrészek gyártóhe-
lyekre való mozgatásában.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az eseményen részt vett Pótápi

Árpád, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelõs államtitkára,
aki úgy fogalmazott: 101 éve írták
alá a trianoni békeszerzõdést,
vagyis Magyarország halálos ítéle-
tét. A nagyhatalmak azt gondolták,
hogy a magyarság ezt a csapást
nem éli túl. Ám a nemzet nemcsak
túlélte, hanem meg is erõsödött. A
haza mi magunk vagyunk, addig
él, ameddig mi éltetjük, örökítjük. A
székelykapuról, mint szimbólumról
elmondta: régen a hétköznapi élet
fontos elemei voltak, ám misztikus
jelentést is hordoztak. A kapu min-
dig két világot választ el; az otthon
melegét és a kinti világot. Trianon
után mindez kicsit átértelmezõdött

a határokon kívül rekedt magyarok
számára. A kapun innen magyar-
ként, azon túl pedig egy idegen or-
szágban élték mindennapjaikat.
Ám a székelykapu szimbolikája ös-
szeköti a nemzetet.

A Rózsák terére felállított köz-
téri alkotásnak van már elõtörténe-
te is. Mint az az avatáson kiderült,
erdélyi testvérvárosunk, Marosvá-
sárhely egykori polgármestere,
Fodor Imre rendelte volna meg a
kaput, hogy az a csíksomlyói Csi-
bész Alapítványhoz kerüljön. A
polgármester azonban idõközben
elhunyt, így a hivatalos megrende-
lés elmaradt. A székelykapu így
némileg rögös úton jutott el Zala-
egerszegre, hogy végsõ otthont
találjon magának.

VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
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MISZTIKUM ÉS ÖSSZETARTOZÁS
SZÉKELYKAPU A RÓZSÁK TERÉN

A város vezetõi, kormányzati,
katonai és rendvédelmi szervek
képviselõi, valamint civilek rót-
ták le tiszteletüket május utolsó
vasárnapján, a magyar hõsök
emléknapján. 1917 óta, a II. vi-
lágháború utáni éveket leszá-
mítva, amikor is tiltott volt a
nyilvános tiszteletadás, a ta-
vasz utolsó vasárnapja a ha-
záért áldozatot hozó hõsök em-
lékünnepe.

– b. k. –

A Hõsök Kertjében tartott ün-
nepségen Gecse Péter alpolgár-
mester mondott megemlékezõbe-
szédet. Úgy fogalmazott, tisztelet

és hála azoknak,
akik a legdrágábbat,
az életüket áldozták
a hazájukért és a
családjukért. De szót
emelt nemcsak a hõ-
si halottakért, akik
névsorát 1917-ben
született törvény
alapján minden köz-
ségben kõbe vésve
õrzik, hanem a hadi-
fogolytáborban szen-
vedõkért és azokért
a családtagokért,
akik testi-lelki nélkü-
lözések közepette
várták haza szeret-
teiket. 

– A Kárpát-medence magyar-
ságának folyamatosan küzdeni
kellett, és ez a küzdelem nem volt
hiábavaló. Példaértékûek ezek az
emberek, õszinte tisztelet jár ne-
kik. Hõsnek lenni azt jelenti, vál-
lalni kell a bizonytalanságot, a
küzdelmeket, gyötrelmeket, vál-
lalni a hitet, akkor is, amikor azért
rosszabb beosztás, kevesebb ke-
reset jár. A mostani megemléke-
zés nem gyászünnep, hanem
büszke kegyeletadás. Szüksé-
günk van hõsökre, nélkülük nem
létezne a nemzet sem. Napjaink-
ban fegyver nélküli küzdelem van
a láthatatlan támadók ellen, me-
lyek a bizonytalanság és a kese-
rûség miatt okoznak súlyos, ma-
radandó sebet. Napjainkban is
vannak hõsök, akiknek nem meg-
halni kell a hazáért, hanem élni
érte. 

A megemlékezés koszorúzás-
sal zárult. Az ünnepségen közre-
mûködött Urházy Gábor László
színmûvész és H. Horváth Gyula. 

EMLÉKEZÉS A HÕSÖKRE
BÜSZKE KEGYELETADÁS

Gecse Péter emlékezett a hõsökre.

– b. k. –

Nemcsak az Október 6. téri elsõ
világháborús emlékmûnél koszo-
rúztak, hanem az Olasz Hadifo-
golytemetõben is fõt hajtottak a
névtelen vagy nevesített sírok elõtt.
A programon megemlékezõbeszé-
det mondott Wolfgang Wildberger
ezredes, a Fekete Kereszt Egyesü-
let burgenlandi tartományi vezetõ-
je. A rendezvényt koordinálta Fülöp
András hadszíntérkutató, az emlék-
évet támogató Grádics Egyesület
elnöke. A megemlékezésen részt
vett Gecse Péter alpolgármester is.

A 145 évvel ezelõtt született
Lehár Antal ezredes az I. világhá-
borúban harcolt. Az azt követõ
zavaros években igyekezett fenn-
tartani a rendet csapataival a tör-
ténelmi Moson, Sopron, Vas és
Zala vármegyékben, védve a nyu-
gati országhatárt is. Csapataiban
több zalai, 6. huszárezredbeli fia-
tal is szolgált. A szombathelyi
hadosztály volt a jogelõdje az
ausztriai XIX. vadász zászlóalj-
nak, melynek parancsnoki tisztét
töltötte be egykor Wolfgang
Wildberger nyugállományú ezre-
des.

EMLÉKÉV
LEHÁR ANTAL EZREDES TISZTELETÉRE

Zalaegerszeg is bekapcsolódott az idei, Lehár Antal ezredes
tiszteletére meghirdetett emlékév programsorozatába. A zalai me-
gyeszékhelyen hõsök napi megemlékezést szerveztek ennek ke-
retében, melyen a Szent György Lovagrend, a Grádics Egyesület
és az ausztriai Fekete Kereszt Hadisírgondozó Szervezet, az em-
lékév egyik osztrák támogató partnere képviseltette magát. 

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

AUTOMATA RAKTÁRT LÉTESÍT A FLEX
AZ ÁRU MEGY AZ EMBERHEZ

Börcz Tamás, a Flex Zala Automotive Gyáregység operációs igazgatója, dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Vigh László, Péter Ágota, Balaicz Zoltán, Bekk Róbert, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott

és Domján Tibor, a Flex anyaggazdálkodási igazgatója.



– AL –

Balaicz Zoltán polgármester kö-
szöntõjében felidézte, hogy Zala-
egerszeg elsõ testvértelepülésé-
vel, Marosvásárhellyel 1996. októ-
ber 22-én jött létre a hivatalos kap-
csolat. Néhány évvel késõbb,
2000-ben lelkes marosvásárhelyi
polgárok részvételével, és Cseh
Gábor elnök vezetésével pedig lét-
rejött a Marosvásárhely–Zalaeger-
szeg Baráti Társaság. Olyan gon-
dolatok mentén, mint a közös múlt,
a keresztény hit, a nemzeti hagyo-
mány, az emberek közötti barát-
ság, a megértés, egymás értékei-
nek tisztelete. A testvéri kapcsola-
tot egy ennél is erõsebb kötelék
alakította, utalt a polgármester a
„2004. december 5-ei, gyászos
emlékû, a határon túli magyarság
kettõs állampolgárságáról szóló,
az akkori politikai élet által be-
szennyezett népszavazásra”. Ezt
követõen a város akkori polgár-
mestere, dr. Gyimesi Endre kezde-
ményezte, hogyha már magyar ál-
lampolgárság nem adható, fogad-
ják jelképesen Zalaegerszeg tisz-
teletbeli polgáraivá Marosvásár-
hely lakóit. 

Egy nemzetet nem országának
területe, hanem a szellemisége
tesz naggyá, folytatta gondolatme-
netét Balaicz Zoltán, hangsúlyoz-

va, hogy a nemzetben gondolkodó
magyar emberek egységére és
hûségére most is szükség van.

Meg kell védeni a magyar szelle-
miséget, nemzeti összefogással,
ami mi magunk vagyunk! Ezt jelké-
pezi a Városháza erkélyén lobogó
székely zászló, a Marosvásár-
hely–Zalaegerszeg Baráti Társa-
ság, itthon pedig a Zalaeger-
szeg–Marosvásárhely Baráti Tár-
saság, amely a nálunk második
otthonra lelt erdélyi születésû ma-
gyarokat is tömöríti. Megõrizve és
erõsítve egymás kultúráját, mûvé-
szetét, hagyományait és értékeit,
mondta köszönetképpen a polgár-
mester.

A folytatásban Szucher Ervin, a
Juventus Kiadó vezetõje, valamint

a Marosvásárhely–Zalaegerszeg
Baráti Társaság, Zalaegerszegért
díjas elnöke beszélt a kötet születé-
sérõl. Cseh Gábor elöljáróban azt
mondta, Trianon nemzeti történel-
münk egyik legszomorúbb emléke,
ami nekik, erdélyi magyaroknak kü-
lönösen fáj, hiszen 101 évvel ez-
elõtt elszakították õket szeretett
anyaországuktól. „101 éve elkese-

redett küzdelmet folytatunk anya-
nyelvünk, kultúránk, hagyománya-
ink, magyarságunk megõrzéséért”,
mondta, utalva a sajnálatos ese-
ményekre, melyek közül a legfris-
sebb, hogy a Gyulafehérvári Római
Katolikus Püspökség Batthyáneum
könyvtárát véglegesen a román ál-

lamnak ítélte a Legfelsõbb Bíróság.
Hangsúlyozta, tehetnek bármit, de
õket nem lehet megfélemlíteni és
végleg beolvasztani a már többségi
román nemzetbe. Az Összetarto-
zunk címû kötetre rátérve azt
mondta, a baráti kör és testvéri
kapcsolat két évtizedét összefogla-
ló kiadványban csodálatos írások
vannak. Köztük korábban megje-
lent sajtómegjelenések, amelyek
többek között a két város kulturális
csoportjainak marosvásárhelyi illet-
ve zalaegerszegi elõadásairól szá-
molnak be. Mielõtt részleteket olva-
sott volna fel a kötetbõl, azt hang-
súlyozta, hogy az elmúlt két évti-
zedben olyan szoros kapcsolat ala-
kult ki, ami minden bizonnyal to-
vább fog élni.

Dr. Hóbor Erzsébet, Zalaeger-
szeg díszpolgára, a Zalaegerszeg–
Marosvásárhely Baráti Társaság
alapító elnöke úgy fogalmazott: az
elmúlt több mint 20 évünk a hitrõl,
a reményrõl és a szeretetrõl szólt.
Az elejétõl hittek abban, hogy a
kapcsolat nem csupán az önkor-
mányzatokra, a képviselõ-testüle-
tekre terjed ki, hanem a két város
intézményeire valamint lakossá-
gára is. Életre szóló barátságok
alakultak ki a családok, emberek
között, akik nem tekintették kihí-
vásnak a köztük lévõ 800 kilomé-
teres távolságot. Mint mondta,
számára a MAZA (Marosvásár-
hely–Zalaegerszeg) és a ZAMA
(Zalaegerszeg–Marosvásárhely)
baráti társaságok olyanok, mintha
ikrek lennének. A számos rendez-
vény, az együtt eltöltött idõ csak
erõsítette ezt a testvéri kapcsola-
tot az elmúlt idõszakban. 

3Aktuális

Pünkösd utáni vasárnap, azaz
Szentháromság vasárnapján za-
rándoklatot szerveztek Zalaeger-
szegrõl Pethõhenyére. A Horho-
sok útján áthaladó 20-fõs cso-
port a célállomáson a közelmúlt-
ban felújított Szentháromság-
szobor avatójára menetelt, lelki
gazdagodás reményében. A
szervezõ Szabó Balázs túrave-
zetõ, aki az említett szobor felújít-
tatója, a Horhosok útjának egyik
tervezõje, kialakítója. 

– b. k. –

A 13 kilométeres távot átfogó
kisebb zarándoklat nem az elsõ
szervezése volt Szabó Balázs-

nak. Korábban társszervezõként
mûködött közre a Csehimind-
szentre vezetõ Mindszenthy-za-
rándoklatban. A szokásoknak
megfelelõen imával adóztak az

égieknek, mielõtt a csácsi iskola
elõtti gyülekezõhelyrõl útnak in-
dultak. Szintén a szokásoknak
megfelelõen az út során többször
is imát mondtak, egyébként csen-

des befelé figyelés jellemzi az
ilyen túrákat. 

– Még a dédapám, Szabó Jó-
zsef állíttatta 1918-ban a Szenthá-
romság-szobrot, a pethõhenyei
családi ház elé. Sajnos, dokumen-
tációkat nem találtam, így nem de-
rült ki a pontos indok. 2018-ban újít-
tattam fel az alkotást, mert több he-
lyen is hiányos volt, de a felszente-
lésre több ok miatt is eddig nem ke-
rülhetett sor. Viszont a helyi plébá-
nos, Kovács Sándor szívesen vál-
lalta a szobor megáldását – idézte
fel az elõzményeket Szabó Balázs.

A kényelmes tempójú zarán-
doklat végén, Pethõhenyén a he-
lyiek közremûködésével kisebb
mûsor is kerekedett. Szabó Balázs
köszöntõje után pedig Kovács
Sándor plébános áldotta meg a
megszépült szobrot és jelképes
agapéra is sor került. 

Szabó Balázs még elmondta, a
jól sikerült zarándoklatból szeretne
hagyományt teremteni, amelyhez
bárki csatlakozhat a jövõben is.

Nincs szebb dolog, mint gye-
rekeket, fiatalokat tanítani, annál
is inkább, mert ez egy jövõbe mu-
tató feladat – fogalmazott Balaicz
Zoltán a díjátadón. A polgármes-
ter hozzátette: bár az iskoláknak
nem a város a fenntartója, mégis
fontosnak érzik az együttmûkö-
dést, és hogy megköszönjék a
pedagógusok áldozatos munká-
ját. Ezért gondoltak arra, hogy a
szakmai nap apropóján jutalmaz-
zák mindazokat, akik hosszú
évek óta, és magas színvonalon
végzik nap mint nap a munkáju-
kat.

A most elsõ alkalommal átadott
elismerés többek között azoknak
az óvónõknek és tanároknak járt,
akik a módszertan vagy a tanulás-
szervezés, ezenkívül a környezet-
tudatos nevelés kialakítása, az
esélyegyenlõség megteremtése és
az innováció terén kiemelkedõt al-
kottak. A munkájukat pedig mindig
felkészülten, alázattal, kedvesség-
gel és kellõ nyitottsággal, empátiá-
val végzik. Legyen szó a kollégák-
kal vagy a gyerekekkel való kap-
csolatról.

Az idei évben Kecskés Imréné
(Napsugár Utcai Tagóvoda), Sza-
bados Piroska (Ûrhajós Úti Óvo-
da), Inkovics Péterné (Ûrhajós Ut-
cai Óvoda), Bödör Gabriella
(Landorhegyi-iskola), Nagy Imre
(Csány László Technikum), Ko-
vács Józsefné (Mikes Utcai Tag-
óvoda), Haluska Istvánné (Kis Ut-
cai Óvoda), Szõkéné Szente Júlia
(Petõfi Utcai Tagóvoda), Horváth
Marianna (Radnóti Székhelyóvo-
da), Pénzesné Horváth Éva (Nap-
sugár Utcai Tagóvoda) és Kovács
Tibor (Zrínyi Miklós Gimnázium)
vehette át a díjat.

SZENTHÁROMSÁG-NAPI ZARÁNDOKLAT
A DÉDPAPA NYOMDOKÁN

Mint elmondta, az ellenzéki elõ-
választásra szeptember, október
hónapokban kerül sor, ennek
eredményeképpen születik döntés
arról, hogy ki lesz az a személy,
aki Zala megye 1-es választókerü-
letében, mint az ellenzék közös je-
löltje felveszi a versenyt a Fidesz
jelöltjével szemben. Az LMP dr.
Paksy Zoltánt, a levéltár tudomá-
nyos munkatársát, történészt, böl-
csészdoktort jelöli, akinek van ta-
pasztalata és ismertsége a térség-
ben. 2014–2018 között önkor-
mányzati képviselõként dolgozott.
2009-ben alapító tagja lett az LMP
megyei szervezetének, amelynek
azóta is tagja. Schmuck Erzsébet
szerint jelöltjük alkalmas arra,

hogy az elõválasztáson sikeres le-
gyen.

Paksy Zoltán hangsúlyozta: tíz
éve foglalkozik politikával, résztve-
võje a helyi közéletnek, és azért
dolgozik, hogy a jelenlegi hatalmat
leváltsák. Szerinte a kormány „a
nyugati multik összeszerelõ üze-
meként mûködtetik az országot,
nincs szükségük kreatív, gondol-
kodó emberekre, a propagandájuk
pedig ötven százalékban az ellen-
zék mocskolása, a másik ötven
százalékban pedig a félelemkel-
tés”. Ezeken kell változtatni, tiszta,
átlátható, az emberekkel igazán
foglalkozó közélettel. Ezért a cé-
lért fogadta el az elõválasztáson
való részvételt.

Tíz hónap van hátra a parlamenti választásokig, az ellenzéki
pártok összefogtak, hogy közösen váltsák le az Orbán-kormányt
– fogalmazott zalaegerszegi sajtótájékoztatóján Schmuck Erzsé-
bet, az LMP társelnöke.

LMP: PAKSY ZOLTÁN AZ ELÕVÁLASZTÁSON

– b. k. –

A Poézis 21 címmel januárban
kiírt pályázatra két kategóriában
jelentkezhettek az idõskorúak.
Versírás „Tavasz” vagy „Élet” té-

makörben, illetve szavalat volt a
feladat. Akadt olyan versenyzõ is,
aki mindkét területen kipróbálta
magát, sikeresen. Az elbírálást a
Magyar Irodalmi Társaság Zalai
Tagozatának elnöksége végezte.

Nem volt könnyû dolguk, ezt a
több esetben megosztott helye-
zés, azonos pontszámok is jelzik.
Bár rangsort állítottak, azért min-
denki nyertese ennek a verseny-
nek, az irodalom mûvelésének
szép példáját mutatják, hangzott el
az átadóünnepségen. Köszöntõ-
ket és értékelést mondott Vadvári
Tibor alpolgármester, Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Idõsügyi Ta-
nács elnöke, dr. Kocsis Gyula, a
pályázatot kiíró egyesület elnöke,
és Szemes Béla zsûrielnök. 

A versíróknál a nehéz helyzet
ellenére jellemzõen pozitív volt a
hangnem, míg a szavalók leküz-
dötték a kamera elõtti szerepléssel
járó pluszizgalmakat. Összegzés-
ként elhangzott, jó úton járnak
azok az emberek, akik az alkotás
örömeit választják, a magyar nyel-
vet mûvelik, „hangot adnak a né-
ma versnek” vagy a „költés magá-
nyos rágódását” választják.

Helyezettek: versírás: 1. Soós
József, 2. Tulok Terézia, 3. Berkes
József és Árvai József. Szavalat:
1. Fülöp Katalin, 2. Árvai József, 3.
Czuppon Ferencné és Vincze
Tamásné. 

POÉZIS 21

Árvai József átveszi az elismerést.

A költészet napja alkalmából hirdetett irodalmi verseny részt-
vevõit díjazta a kiíró Nyugdíjas Klubok és Idõsek „Életet az Évek-
nek” Országos Szövetsége Zala Megyei tagozata. A közel 60
résztvevõ büszkeségre adhat okot több szempontból, többek kö-
zött azért is, mert versmondás és versírás kategóriában is zalai
az országosan is elsõ helyre sorolt.

PEDAGÓGUSOKAT DÍJAZTAK
JÖVÕBE MUTATÓ MUNKÁT VÉGEZNEK

Díjátadásra került sor a pedagógusnap alkalmából a városhá-
zán. A saját szakterületükön kiemelkedõ munkát végzõ tanárok
és óvodapedagógusok munkáját ismerte el a városvezetés.

KÖTETBEN AZ ÖSSZETARTOZÁS 20 ÉVE
JUBILEUMOT ÜNNEPELT

A MAROSVÁSÁRHELY–ZALAEGERSZEG BARÁTI TÁRSASÁG
Összetartozunk címmel kötetet jelentetett meg a Marosvásár-

hely–Zalaegerszeg Baráti Társaság fennállásának 20. évforduló-
jára. Az elmúlt két évtized krónikája a kiadvány, melynek bemuta-
tóját a zalai megyeszékhely dísztermében tartották, mint a nem-
zeti összetartozás napjához kapcsolódó, „Minden magyar felelõs
minden magyarért” elnevezésû programsorozat elsõ állomását.



– Bánfi Kati –

A Vas megyei származású egy-
kori honvéd altiszt egy ideje zala-
egerszegi lakos. Ám nemcsak a
Nyugat-Dunántúlt, hanem az egész
országot, sõt Nagy-Magyarországot
is jól ismeri hadtörténeti szempont-
ból. Fülöp András a 2016-ban alapí-
tott Grádics Egyesület elnöke,
amely határontúli kapcsolatépítés-
sel, ifjúságneveléssel foglalkozik
többek között, és karitatív tevékeny-
séget folytat. András ötlete nyomán,
a nevezett egyesület támogatásá-
val valósul meg az idén a Lehár An-
tal-emlékév, a 145 évvel ezelõtt
született ezredes tiszteletére, aki a
császári és királyi 106. gyalogezred
parancsnoka volt. Közel 100 ki-
sebb-nagyobb programot szervez-
nek ezzel kapcsolatban, több me-
gyében és határon túl.

– Melyek lesznek a kiemelt
események?

– Lehár Regiment 106 címmel
Lehár Antal német nyelven írt köny-
vét adjuk ki magyar, német és olasz
nyelven, eddig publikálatlan fényké-
pekkel.

Szeptemberben színdarab kerül
bemutatásra Kovács Dániel dráma-
író tollából, amely a témához kap-
csolódik. Sopronban, Szombathe-
lyen és Zalaegerszegen lesz majd
bemutató. Valamint emléktáblákat
helyezünk el számos településen
Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett,
az I. világháborúban szolgált vitéz
katonáknak emléket állítva. Most
ezen személyek kutatása is folyik.
Zalaegerszegen is van három érin-
tett vitéz, akik a zalaegerszegi ma-
gyar királyi 6. honvéd huszárezred
kötelékében harcoltak. Sokszor a le-
származottak sincsenek tisztában a
felmenõk hõstetteivel, pedig nagyon
nagy elismerésnek számított ez a ki-
tüntetés. Csak a legénységi állomá-

nyúak, vagy tiszthelyettesek kaphat-
ták ezen kitüntetést. A 3 millió beso-
rozott magyar katonából mindössze
1568 kapta meg az Arany Vitézségi
Érmet. Zalaegerszegen terveink
szerint július 2-án kerülnek ünnepé-
lyes átadásra vitéz Erdélyi József,
vitéz Papp Ferenc és vitéz Kárpáti
József emléktáblái. 

– Hogyan lehet mindezt ku-
tatni?

– 1938-ban jelent meg a Vitézek
Albuma, amely az egyik kiinduló-
pont. Majd következik az egyházi és
állami anyakönyvekben, illetve a le-
véltárakban a kutatás, valamint
igyekszünk eljutni a vitézek jelenko-
ri utódaihoz.

Kutatások során mindig elõke-
rülnek újabb információk, mivel mi
kimegyünk a „terepre” az emberek
közé. Kutatunk és megemléke-
zünk. Az embereket az õszinte szó,
igaz történetek és az igazi hõsök
érdeklik. A megemlékezésekkel
egyes közösségek összetartozása
is erõsödik. Az emléktábla-átadá-
sok közösségi események – az
emberek elbeszélgetnek, elgondol-
kodnak. Jelenleg 120–130 ember
segíti a kutató-, emlékmegõrzõ
munkát. Nem mindegyikük egyesü-
leti tag, de beleteszi mindenki a
magáét, segít, ahogy tud. Volt a tör-
ténelmünkben egy bõ 50 év, amikor
a háborús hõsökrõl nem lehetett
beszélni, róluk nyilvánosan meg-
emlékezni. Át kell hidalni ezt a sza-
kadékot. Mi is ennek a hídnak a ré-
szei vagyunk – mondja Fülöp And-

rás, hosszasan sorolva értékmentõ
munkájukat, mely már a II. világhá-
borút is érinti, bár nem ez a fõ kuta-
tási területük. – Márványtáblára ne-
künk nem telik, mert akkor nem
tudnánk megemlékezni a hõsökrõl,
ám az általuk megvalósított emlék-
tábla-sorozattal mégis tudunk adni.
Kutatóutakat is szervezünk, átme-
gyünk a határon túl is. Leginkább
Ukrajnában (Kelet-Galícia), vannak
méltatlan állapotok. Ott kutatjuk az
egykori katonatemetõket, hadszín-

tereket. A helyiek emlékeznek, apá-
ról fiúra szállnak a régi történetek,
hogy hol vannak az egykori had-
színterek temetõi. Ezen helyeken
nem szántanak, nem építkeznek,
tiszteletben tartják más nemzetek
halott katonáit. Gyakran visznek vi-
rágot, mondanak a pópák imát a
lassan eltünedezõ sírhantok felett.
Hadijelentések után találtunk már
meg 100 éves frontvonalakat, kato-
natemetõinket, sírjeleket, vagy dió-
faültetvényen szobrászmûvész al-
kotását Olaszországban Fossalta
Maggioréban, amely azóta már tel-
jesen fel lett újítva összefogással.
Keressük az emlékhelyeket, a síro-

kat, a hõsöket, visszük a települé-
sekre az emléktáblákat.

– A családjában volt elesett.
Innen indult az érdeklõdés?

– Tudom, hogy volt az én csalá-
domban is olyan, aki nem jött haza
sohasem a II. világháborúból. A pár-
ja pedig nem ment férjhez, mert
mindig hazavárta, késõbb mindent
megadott volna a végtisztességért.
Az utolsó halvány remény azonban
mindig megvolt, hogy talán hazajön.
Sokan így voltak ezzel. Tragédiák,
fájdalmak kísérték a két világégést.
Azonban fel kellett állni, újjá kellett
építeni az országot. Kötelességem-
nek érzem társaimmal együtt, hogy
múltunk tragédiákkal terhelt éveirõl,
valamint a háborúkban hõsiesen
küzdõ, esküjéhez hû magyar kato-
náról emlékezzünk és emlékeztes-

sünk. Fontosnak érezzük, hogy a
fiatalabb generációkhoz is eljusson
a múltunk üzenete, ahogy Széche-
nyi István is szépen megfogalmaz-
ta: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd
a jelent és munkálkodhass a jövõn!”
A tiszteletadás még 100 év után is
fontos. Ma is kerülnek elõ újabb in-
formációk. Megemlékezünk olyan
helyeken, ahol 100 éve nem járt
magyar ember – aztán sorolja a sok
érdekes történetet, melyek közül
számomra az a legmeghatóbb, ami-
kor egy 86 éves idõs embernek a ke-
zébe adta a volt katona apja földi
maradványait, egy olyan apáét, aki-
vel a fia élve sohasem találkozhatott.

4 Krónika

– AL –

Bali Zoltán alpolgármester a saj-
tóbejáráson arról beszélt, hogy Za-
laegerszeg bár közepes méretû vá-
ros, mégis az elmúlt években jelen-
tõsen megnõtt a gépkocsik száma.
A 2020-as adatok szerint a 26 ezer
háztartásra már 35 ezer gépjármû
jut a városban, ami csomópontok,
gyûjtõutak, elkerülõutak túlterhelt-
ségében jelentkezik a közlekedés
szempontjából. A több évtizeddel
ezelõtt épített lakótelepeken az ak-
kori gépkocsiállományhoz méretez-
ték a parkolókat, ahol csak egy-egy
autó állt. Annyira kevés volt az autó,
hogy az utcákon még labdázni is le-
hetett. Ahogy növekedett a gépjár-
mûvek száma, a Landorhegyen il-
letve a Berzsenyi utca környezeté-
ben jelentkezett elõször az a prob-
léma, hogy az éjszaka hazatérõ la-
kók már nem találtak parkolóhelyet.
A városvezetés az igényekre rea-
gálva igyekszik bõvíteni a meglévõ
parkolók számát. Ez történt az Ola
utcai tömbbelsõben is, ahol 3,2 mil-
lió forintból 7 új parkolóhelyet létesí-
tettek, ami a késõbbiekben további
12-vel növekedhet. Mint mondta,
mûszaki megoldások tekintetében
arra törekednek, hogy az ne menjen

a zöldfelület rovására. A parkolási
gondok enyhítése érdekében a Pla-
tán sor 11–13. számú házaknál pe-
dig egy teljesen új, 16 férõhelyes
parkolót szeretnének kialakítani az
elkövetkezõkben. 

Az Ola utcai tömbbelsõben to-
vábbi fejlesztéseket is terveznek,

melyrõl Böjte Sándor Zsolt önkor-
mányzati képviselõ számolt be. El-
mondta, hogy a pandémia elõtt
több lakossági fórumot tartottak a
környék fejlesztési koncepciójáról.

A parkolási gondok megoldása
mellett kérés volt a járdák, utak
rendbetétele. Az egyik társasház-
nál felújították a járdát, míg a má-
siknál kerékpártartókat helyeztek
ki. A lakók kérésére a tömbbelsõ-
ben lévõ játszóteret is bõvíteni kí-
vánják, illetve új kerítést és pado-
kat szeretnének kihelyezni. 

Az U alakú tömbbelsõ elsõ állo-
mása volt annak a pilotprog-
ramnak, amely során a két szelek-
tív hulladékgyûjtõ szigetet acélbo-

rításos kerítéssel vették körbe az
év elején. A sötétszürke takaró
fémrácsban megjelenik a város
logója is, felhíva a figyelmet a la-
kókörnyezet megóvására.

PARKOLÓBÕVÍTÉS AZ OLA UTCÁBAN
ÚJ DIZÁJN A HULLADÉKGYÛJTÕ SZIGETEK TAKARÁSÁBAN

Szakály Zoltán ügyvezetõ, Böjte Sándor Zsolt önkormányzati
képviselõ, Bali Zoltán alpolgármester, Szak Tibor út- és közmûépítési

csoportvezetõ.

Az Ola utcai U alakú társasház belsõ udvarán összesen hét új
gyeprács burkolatú parkolóhelyet alakítottak ki. Egy környezet-
szépítõ program keretében pedig acélborítású kerítéssel vették
körbe a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket. 

LELKI MEGNYUGVÁST ADNI
BESZÉLGETÉS FÜLÖP ANDRÁS HADSZÍNTÉRKUTATÓVAL

Idõutazós hobbija van, bár a hobbinál valami méltóbb szó kelle-
ne erre. Szabadidejében az I. Világháború harctereit, az egykori ka-
tonasírokat, és az ezzel kapcsolatos emlékmûveket kutatja. Ha kell,
részt vesz az exhumálásban, felújításról gondoskodik, emléktáblát
helyez el, könyvet ad ki, dokumentumfilmet készít. Visszahozza a
múltat, a rokonoknak a lelki békét. Fülöp Andrással beszélgettünk.

– AL –

A rendezvényen Németh De-
zsõ igazgató és Vörösné Grün-
vald Anna igazgatóhelyettes is-
mertette a pályázatot, melynek
célja az ivóvízfogyasztási szoká-
sok megváltoztatása, illetve a
PET-palack hulladéktermelés
csökkentése az iskolákban. Az
automata kutakból a diákok és a

tanárok szabadon vételezhetnek
ivóvizet a pályázat részeként a
következõ tanévben kijuttatandó
kulacsokból, ami egyúttal ösztön-
zés arra, hogy mérsékeljék a PET-
palackos édesített italok fogyasz-
tását. A projekt éppen ezért a ta-
nulók egészség- és környezettu-
datos életmódra nevelését is szol-
gálja. Másrészrõl egy olyan jó
gyakorlatot mutat be, ami tovább
terjedhet a diákok és tanárok csa-
ládja körében. Nemcsak az ivóvíz
fogyasztása kerülhet elõtérbe, ha-
nem környezetbarát megoldás-
ként a mûanyag hulladék mennyi-
ségének csökkentése is az iskolá-
ban és a háztartásokban. 

Ez világszerte fontos törekvés,
de egyelõre csak a szomorú té-
nyek vannak. A Csendes-óceán-
ban 15 millió négyzetkilométert ki-

tevõ mûanyag hulladék úszik, ami
majdnem 5 millió négyzetkilomé-
terrel nagyobb Európa területénél.
Krakkó Ákos, a Kék Bolygó Klíma-
védelmi Alapítvány kommuniká-
ciós vezetõje osztotta meg ezt az
elképesztõ adatot. Mint mondta,
nem kell messzire menni, hiszen
ugyanezt láthatjuk, persze aránya-
iban kisebben a Tiszán, ahol az
összefüggõ hulladéksziget 95 szá-

zaléka mûanyag. Hangsúlyozta,
alapítványuk az ivókutak létesíté-
sével a mûanyagmentességre és
az ivóvíz védelemére kívánja fel-
hívni a figyelmet. Nem hiszi azt,
hogy az ivóvíz miatt a diákok vég-
leg lemondanak az üdítõkrõl, de
már az is eredmény lesz, ha keve-
sebbet vásárolnak, és emiatt ke-
vesebb hulladék termelõdik a
PET-palackokból az iskolában.

A rendezvényen dr. Vadvári Ti-
bor alpolgármester méltatta a
Munkácsy Mihály Technikum
szakmai programját, amelyben ki-
emelt figyelmet fordít a fenntartha-
tóságra, a környezettudatosság ki-
alakítására. Köszöntõt mondott to-
vábbá Szabó Károly és Vizlendvai
László, a Zalaegerszegi Szakkép-
zési Centrum kancellárja, illetve
fõigazgatója.

FOGYASSZ IVÓVIZET!
HOGY KEVESEBB LEGYEN A MÛANYAG HULLADÉK

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány PET-palackmentes kö-
zépiskola programja keretében két ivókutat helyeztek üzembe az
elmúlt év decemberében a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Munkácsy Mihály Technikumában. Átadásukra a járványügyi
helyzet miatt június 2-án került sor.



– pánczélPetra –

Az eseményt eredetileg a béke-
szerzõdés 2020-as, 100. évfordu-
lójára tervezték, ám a világjárvány
miatt csak most kerülhetett rá sor.
A TOP-projekt keretében megva-
lósuló konferencia szakmai koordi-
nátora dr. Paksy Zoltán fõlevél-
táros, az MNL Zala Megyei Levél-
tárának munkatársa volt. A törté-
nész az ülés elõtt lapunk érdeklõ-
désére elmondta: olyan elõadókat
kértek fel, akik a témával kapcso-
latban már korábban is végeztek
hasonló kutatásokat. De cél volt az
is, hogy minden olyan kérdéskört
érintsenek, ami releváns Zala me-
gye története szempontjából. Nem
csak az 1919–20-as idõszakot,
hanem a békediktátum hosszabb
távú hatásait, vagyis az 1930-as,
’40-es évek revizionista törekvése-
it is tárgyalták. 

A tudományos ülésen fõleg Mu-
raköz és Muravidék került fókusz-
ba, hiszen a trianoni békekötés ezt
a két földrajzi területet érintette

leginkább Zala megyében. Némi-
leg azonban eltérõ módon, hiszen
míg Muraköz 90 százalékban hor-
vátok lakta vidék volt, addig Mura-
vidék éppen fordítva; ott magyarok
éltek nagyobb számban. A népes-
ség java része ott is maradt, mert
földjük, házuk, egész egziszten-
ciájuk oda kötötte õket.

Mindkét területre jellemzõ volt
azonban, hogy a közigazgatásban
dolgozók, valamint az értelmiség
egy része (fõleg az állami szférá-
ban dolgozók) elmenekült szülõ-
földjérõl az elcsatolás következté-
ben. Egyáltalán nem volt biztos
ugyanis, hogy a jugoszláv állam
alkalmazza majd õket – mondta a
történész, aki épp a muraközi
megszállás és elszakadás
kérdésköréról beszélt a tanácsko-
záson. Míg dr. Göncz László törté-
nész, író a muravidéki esemé-
nyekrõl számolt be. E két terület-
rõl, illetve az azok megtartásának
érdekében született megyei me-
morandumról pedig dr. Foki Ibolya
fõlevéltáros tartott elõadást.

A konferencia bõvebben is
érintette az említett menekültkér-
dést. Megyeri Anna történész né-
hány, Zalaegerszegre került csa-
lád életét bemutatva tárgyalta a
békeszerzõdés hatásait. Sok csa-
ládnak kellett szülõföldjét elhagy-
va új helyen gyökeret ereszteni.
Mivel a súlyos lakáshiány miatt a
fõvárosban nehéz volt a menekül-
tek elszállásolása, ezért javasol-
ták is nekik a vidéki letelepedést.
A belügyminiszter menekültügyi
kirendeltséget szervezett szom-
bathelyi székhellyel Zala-
vármegye, Vas, Sopron és Moson-
vármegyék részére. A történész
elõadásából kiderült: a lakáshiány
a Zalaegerszegre kerültek eseté-
ben is fennállt. A menekültek egy
része átmenetileg vagonokban la-
kott, részben a pózvai hadifogoly-
tábor barakkjaiban, illetve a vasút-
tal szemközt, az egykori Faragó
Béla-féle magpergetõ gyár terüle-
tén. A vasúton menekülõk számá-
ra az állam fizette az útiköltséget,
de helyben is számos gyûjtést
szerveztek a megsegítésükre. A
hadifogolytáborban lakó menekült
gyerekeknek ideiglenes oktatást
szerveztek, a beköltözõ hivatalno-
koknak, tanítóknak, tanároknak

pedig igyekeztek munkát teremte-
ni. Az itt letelepedett menekültek
elõször albérletben laktak, majd
csak az 1930-as évektõl kezdtek
telket vásárolni és építkezni.

A megyében zajló, két világhá-
ború közötti irredenta megmozdu-
lásokat vizsgálta Béres Katalin tör-
ténész. Mint mondta, már a Ká-
rolyi-kormány idején megalakult a
Területvédõ Liga, melynek – az or-
szág sok más pontjához hason-

lóan – 1920-ban Zala megyei szer-
vezete is alakult. A cél kezdetben
az volt, hogy befolyásolni tudják a
béketárgyalások menetét, ám ez
nem sikerült. A békekötés után lét-
rejött Társadalmi Egyesületek
Szervezete Központja (mely a Te-
rületvédõ Ligát is magába olvasz-
totta) célja fõleg a revízió gondola-
tának fenntartása volt. Ám az évek
múltával a Trianon-ellenes érzel-
mek intenzitása csökkent. Ezen a
helyzeten változtatott az 1927 áp-
rilisában megkötött olasz–magyar
barátsági szerzõdés, amelyben
Mussolini támogatást ígért a ma-
gyar revíziós törekvésekhez. Ez új
irányt hozott a hazai külpolitikában
is, amit Bethlen István miniszterel-
nök éppen Zalaegerszegen – a
Kazinczy téren – hirdetett meg,
határozottabb revíziós politikát
ígérve. 

1927 júliusában Herczeg Fe-
renc író elnöklete alatt megalakult
a Magyar Revíziós Liga is, mely az

integrális revíziót, vagyis az elcsa-
tolt területek visszaszerzését tûzte
ki célul. Zala vármegye az elsõk
között csatlakozott az új szerve-
zethez. A liga aztán erõteljes tag-
toborzásba kezdett, és sorra vette
fel tagjai közé az egyes városokat
és községeket, de magánszemé-
lyeket is. Zalaegerszegen azon-
ban a revíziós mozgalom gyengén
haladt, itt nem volt olyan túlfûtött a
hangulat, mint Kanizsán – fogal-
mazott a történész, így a zalaeger-
szegi szervezetet csak 1931-ben
sikerült felállítani. Így nálunk, más
városokkal összehasonlítva, né-
hány évvel késõbb kerültek felállí-
tásra országzászlók és más revi-
zionista törekvéseket szimbolizáló
köztéri alkotások.

Zalaegerszeg irredenta emlék-

mûveit, a revíziós harangtornyot
és az országzászlót az 1935-ös
Göcseji hét keretében avatták fel.
A város nehéz anyagi helyzete
miatt csak fából készült alkotások-
ra futotta, amelyeket helyi kézmû-
vesek, iparosok készítettek. A
nemesnépi harangláb mintájára
készült revíziós torony – melyet
maga Herczeg Ferenc avatott fel a
Mátyás király utca és a mai Tomori
Pál utca sarkán – így is egyik kü-
lönleges emlékmûve lett az or-
szágnak.

A konferencián – melyen Kiss
Gábor, a megyei könyvtár igazga-
tója elnökölt – szó esett még töb-

bek között a trianoni döntés gaz-
dasági hatásairól (Kaposi Zoltán
gazdaságtörténész), a magyar–
szlovén nyelvhatár kérdésérõl
(Kovács Attila történész) és a mu-
ravidéki családok mindennapjairól
(Gordana Söveges Lipovsek törté-
nész-levéltáros) is. Balogh Margit
történész, Mindszenty (Pehm) Jó-
zsef életének kutatója pedig arról
is beszélt, hogy mi történt az
1941-es revízió idején, és ebben
milyen szerepe volt az egykori
apátplébánosnak, illetve hogyan
küzdött a vármegye Szent István-i
határaiért.

Az eseményen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester is,
aki a nemzeti összetartozás napja
alkalmából elmondta: június 4-
dike a megemlékezés, a számve-

tés és az erõgyûjtés napja. 101
évvel ezelõtt megkondultak a ha-
rangok. Értünk szóltak, a magya-
rok megmaradásáért. Azt üzen-
ték, hogy a szétszakítás ellenére
élni akarunk. Ugyanakkor a Tria-
nonhoz vezetõ útról, abban a ma-
gyarság felelõsségérõl, az álta-
lunk elkövetett hibákról, a nemze-
tiségekkel szembeni mulasztá-
sainkról nem szabad hallgatni,
sõt, azokból tanulni kell. 

Utóbbit szolgálják a korszakot
érintõ történeti kutatások is. A
mostani konferencia anyaga a ter-
vek szerint kiadvány formájában is
napvilágot lát.
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A Göcseji Múzeum, a Göcseji
Skanzen, a Magyar Gáz- és Olaj-
ipari Múzeum, a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár, a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem, a
MimikArt Galéria és a Tourinform-
iroda csatlakozott az országos
Múzeumok éjszakája esemény-
hez, hogy egy összmûvészeti kul-
turális rendezvényre invitálják a
közönséget. Ugyan a megszokott-
hoz képest némileg módosított
helyszíneken várják a látogatókat,
viszont a hagyományoknak meg-
felelõen kiállításokkal, tárlatveze-
tésekkel, koncertekkel, csillagá-
szati programokkal, belvárosi te-
matikus sétákkal, táncházzal,

könyvvásárral, kincskereséssel is
készülnek a szervezõk – tájékoz-
tatott Szényi Krisztina, a múzeum
kommunikációs munkatársa.

A Tourinform-iroda már délelõtt
belvárosi sétára hívja a családo-
kat. A Göcseji Múzeum és a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
délután a Deák térre költözik, és
számos gyerekprogrammal, elõ-
adással és könyvvásárral várják
az érdeklõdõket.

A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben megtekinthetõ
lesz a „Hétköznapi és ünnepi szer-
tartásosság” címû herendiporce-
lán-kiállítás, amit egy gyönyörû pil-
langókiállítás is kiegészít. Az est

folyamán itt egy tárlatvezetéssel is
készülnek, majd Tóth László zon-
goramûvész, az intézmény igaz-
gatójának rövid koncertjére is sor
kerül. A Kisfaludy utcában találha-
tó MimikArt Galériában a város
képzõmûvészei fogadják a látoga-
tókat, ahol egy közös kiállításon
vehet részt a közönség.

A Göcseji Falumúzeumban tár-
latvezetést és táncházat szervez-
nek, a Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeum munkatársai pedig szá-
mos gyermekprogrammal, tárlat-
vezetéssel, fejlámpás barangolás-
sal és késõ esti csillagászati be-
mutatóval készülnek a Múzeumok
éjszakájára.

A részletes program hamaro-
san elérhetõ lesz a múzeum hon-
lapján, illetve az intézmények
Facebook-oldalain.

IDÉN LESZ MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
SZABADTÉRI PROGRAMOK ÉS KIÁLLÍTÁSOK

A város számos kulturális intézménye összefogott, hogy a hó-
napokon át tartó sok online program után, június 26-án végre a
fizikai térben is eltölthessünk néhány kellemes nyár esti órát.

– pP –

A megyei lap korabeli tudósítá-
sa szerint 1966. március elején
nyílt meg a ruhagyári ABC, nyilván
nem véletlenül Zalaegerszeg
egyik fejlõdõ városrészében. Több

mint négyezren laktak már ekkor a
ruhagyár környékén, ám az üzlet
ennél szélesebb körbõl érkezõ ve-
võközönségre számított. Az elsõ
idõszakban nagyjából 1 millió fo-
rint értékû árukészlettel (friss hen-
tesáruval, zöldségekkel, gyümöl-
csökkel, tartós élelmiszerekkel és
mûszaki cikkekkel) várták a kun-
csaftokat. Az épület a maga letisz-
tultságával, geometrikus vonalai-
val a kiépülõ lakótelep egyik mo-
dern elemének számított.

Az ABC mint áruházi forma az
1960-as évek közepétõl terjedt el
országszerte. Az elsõ Budapesten
nyílt meg 1964-ben. Az önkiszol-
gáló rendszer, az elõre csomagolt
árukészlet és a nagyobb üzlettér
azt a célt szolgálta, hogy felgyor-
sítsák a vásárlás folyamatát. A ko-
rábbi „pultos” kiszolgálás ugyanis
nagyon lassú volt és folyamatos
sorban állást eredményezett. Ez
az állapot már nem volt fenntartha-
tó a megnövekedett lakosság-
szám mellett. Pláne, mert a nõk a
korábbi évtizedekhez képest sok-
kal nagyobb számban álltak mun-

kába, így módosult a háztartásra
fordított idejük is.

Egy pár nappal késõbbi újság-
cikk arról számol be, hogy az ABC
megjelenése – ahogy az az újdon-
ságokkal lenni szokott – problémá-
kat is gerjesztett a lakótelepen. Az

itt élõket ugyanis addig három ki-
sebb üzlet látta el. Egy élelmiszer-
bolt a Gasparich és Lenin út sar-
kán, valamint egy másik élelmi-
szer- illetve egy húsbolt a Gaspa-
rich úton. Az ABC nyitása után vi-
szont egybõl felröppentek a hírek,
hogy a három kisbolt bezár. A la-
kók ugyanakkor erõsen hiányoltak
a környékrõl egy papír-írószer üz-
letet, hiszen egyre több iskola nyílt
a városrészben, és sem az addigi
kisboltok, sem pedig az új ABC
nem árult ilyen jellegû termékeket.

Szintén igény mutatkozott egy
bisztró-presszó jellegû vendéglá-
tóipari egységre is.

A megyei tanács vb kereske-
delmi osztálya és a városi tanács
vb kereskedelmi felügyelete arra a
megoldásra jutott, hogy ameddig
fel nem épül a lakótelep nagyobb
vendéglátóhelye, addig a Gaspa-
rich–Lenin út sarkán álló élelmi-
szerboltot átmenetileg presszóvá
alakítják. Késõbb azonban ez lesz
a papírbolt. Addig is megvizsgálják
annak lehetõségét, hogy az új
ABC-ben némi profilbõvítéssel ho-
gyan lehetne írószert is árusítani
(hiszen az áruház végleges profil-
ja még nem alakult ki). A Gaspa-
rich út másik élelmiszerüzlete a
cikk szerint a tejtermékekre „sza-
kosodik”, a húsbolt létét pedig attól
tették függõvé, hogy mennyire
csökkenti le a forgalmát az ABC,
illetve annak hentesáru-részlege
(ami viszont a nyitáskor még elég
kicsi volt).

Akárhogy is alakult végül,
mindezek a „stratégiák” és esemé-
nyek már alapból csúszásban vol-
tak. A ruhagyári ABC-t ugyanis

már 1965 nyarán át kellett volna
adni, ám kétszer is elhalasztották
a nyitást. Így nem csoda, hogy '66
márciusában már az elsõ napon
több száz kíváncsi vevõ kereste fel
a modern önkiszolgáló boltot. Az
épület azóta több felújításon is át-
esett, legutóbb tavaly kapott új szí-
nezést.

Menet közben az ABC, mint
áruházi forma is megszûnt a rend-
szerváltás után, bár a köznyelvben
még sokáig fennmaradt a „megyek
az ábécébe” kifejezésforma.

ÖTVENÖT ÉVES AZ ELSÕ ABC-ÉPÜLET
KERESKEDELMI „STRATÉGIÁK” A RUHAGYÁRI LAKÓTELEPEN

Ötvenöt évvel ezelõtt, a ruhagyár mellett nyílt meg a város, sõt
Zala megye elsõ élelmiszer-áruháza. ABC, vagyis Alapvetõ Be-
szerzési Cikkek, így hívták akkoriban ezt az önkiszolgáló áruház-
típust, mely – mint a neve is jelzi – a hétköznapi élet legszüksé-
gesebb termékeit kínálta. Az élelmiszertõl egészen az iparcikkig.

Forrás: Fortepan/Lechner Non Profit Kft. Dokumentaciós Központ

Fotó: – pP –

HATÁRÜGYEK, MENEKÜLTKÉRDÉS, REVIZIONIZMUS
TRIANON ÉS ZALA MEGYE – TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

A trianoni békediktátum Zala megyei hatásairól és hosszabb
távú következményeirõl szólt az a tudományos konferencia, me-
lyet június 4-én, a nemzeti összetartozás napján rendeztek meg a
város Dísztermében.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A ZALAEGERSZEG VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS ÚTJÁN
kívánja bérbe adni, határozott idejû, 3 éves idõtartamra,

2021. július 1. napjától az alábbi helyiséget:

A pályázatokat „Tornaterem” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,

amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak

nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2021. június 22. 12.00 óra.

Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

Módja:személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott
címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím Megnevezés Alapterület
Induló bérleti

díj Ft/hó,
áfamentes

Bánatpénz Közmûvek

Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.
hrsz: 4240/1

Tornaterem, öltözõk,
vizesblokk

310 m2 63.000 Ft 5.000 Ft
Földgáz, vill. energia és

ivóvízalmérõk által
biztosított

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíte-

ni a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 és 697/25 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület meg-
nevezésû, 878 illetve 1182 m2 nagyságú ingatlanokat.

Az ingatlanok területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-2 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanokra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi.

Az ingatlanok közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.

AZ INGATLANOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” illetve „Budai-völgy 697/25” jeligével, zárt borítékban lehet
benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszol-

gáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó el-
fogadó nyilatkozatot

– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlat-
tevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje: 2021. július 16. (péntek) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályáza-
tok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályá-
zati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.

Hely: Zalaegerszeg Helyrajzi szám Terület (m2) Vételár

Budai-völgyi u. 697/21 878 3.500.000+áfa. bruttó 4.445.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépí-
tése a vevõ feladata. A szennyvízbekötõ vezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az
átemelõszivattyú és a szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának
kialakítása, biztosítása a vevõ kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelke-
zésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi köz-
mûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Budai-völgyi u. 697/25 1182 4.400.000+áfa, bruttó 5.588.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése
a vevõ faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesít-
mény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a ve-
võt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

A kormány az idén kilencedik
alkalommal induló Nyári diákmun-
kaprogramra 3 milliárd forintot for-
dít, aminek köszönhetõen 25 ezer
fiatal foglalkoztatásához járulhat
hozzá országszerte. Ezzel a kor-
mány 2013 óta több mint 20 mil-
liárd forintot szánt 210 ezer közép-
iskolás és egyetemista vakációs
munkavégzésének támogatására.
A diákok idén is júliusban és
augusztusban vállalhatnak mun-
kát, vagyis két hónapon át juthat-
nak jövedelemhez.

A mintegy  650 Zala megyei ta-
nuló a programban két típusú –
önkormányzati, illetve a mezõ-
gazdaság, a turizmus és vendég-
látás területén folytatott – diák-
munkára jelentkezhet. Míg elõbbi-
nél legfeljebb napi 6 órában,
utóbbinál akár napi 8 órában is
dolgozhatnak.

Az önkormányzati diákmunka
keretében a foglalkoztatók a terü-
leti, települési önkormányzatok és
önkormányzati alaptevékenységet
végzõ intézményeik, továbbá egy-

házi jogi személyek lehetnek. Eb-
ben a konstrukcióban a diákok ha-
vi munkabérének 100 százalékát
fizeti meg az állam. A mezõgazda-
ság, turizmus és vendéglátás terü-
letén történõ foglalkoztatás esetén
pedig a munkabér 75 százaléka
fedezhetõ a központi forrásból,
amivel a kormány a koronavírus
okozta nehézségek leküzdésében
is segítheti a hazai vállalkozáso-
kat.

A támogatás alapja mindkét te-
rületen a minimálbér (167.400 fo-
rint/hó), illetve a garantált bérmini-
mum (219.000 forint/hó). Így havi
munkabérként a szakképzettséget
igénylõ munkaköröknél fejenként
164.250 forint, szakképzettséget
nem igénylõknél pedig 125.550 fo-
rint az állami támogatás összege.
Rövidebb munkaidejû foglalkozta-
tás esetén arányosan csökken a
támogatás.

A diákoknak a területileg ille-
tékes járási hivatal foglalkoztatá-
si osztályán kell kérniük a nyil-
vántartásba vételüket június 15-
tõl. A munkáltatók a tervezett
foglalkoztatás kezdetét megelõ-
zõen ugyanott nyújthatják be
munkaerõigényüket, amelyben
meg kell határozniuk a foglalkoz-
tatni kívánt létszámot, illetve a
szakmát, a munkakört (foglalkoz-
tatási területet) pedig megadhat-
ják. A nyári diákmunkaprogram
részleteirõl a https://www.
munka.hu/ oldalon vagy a járási
hivatalok foglalkoztatási osztá-
lyain tájékozódhatnak az érdek-
lõdõk.

ZALÁBAN IS INDUL A NYÁRI DIÁKMUNKAPROGRAM
Legkevesebb 650 16–25 év közötti, nappali tagozatos tanuló

vállalhat nyári diákmunkát július–augusztusban Zala megyében.
A program megvalósításához a kormány több mint 80 millió fo-
rint vissza nem térítendõ támogatást biztosít megyénkben.

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: 2021. június 1. napjától 2021. 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 Nép-
egészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailben (titkarsag.
zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg,
Göcseji út 24.). Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl
és egészségre gyakorolt hatásáról.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlése a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013.
(II. 08.) önkormányzati rendelet elõírása alap-
ján nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával
kívánja értékesíteni az alábbi ingóságot:

Megnevezés, gyártási év: pótkocsi (1993)

Gyártmány, típus:
GOMSZELMAS 2 PTSZ-4 (Ukrán)

ÁFA (27%): 105.874 Ft

Induló eladási ár:
bruttó 498.000 Ft (392.126 Ft+áfa)

Pályázati biztosíték összege: 40.000 Ft

A pályázati vételi ajánlatot „Ukrán pótkocsi” jel-
igével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.

A pályázati felhívás teljes szövege az önkor-
mányzat hivatalos honlapján (www.zalaeger-
szeg.hu) a Hirdetmények, pályázatok rovat Pályá-
zatok alrovata alatt elérhetõ.
Pályázati vételi ajánlat benyújtása

Ajánlat benyújtásának végsõ határideje:
2021. július 5. (hétfõ) 10.00 óra.

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. emelet, 
211–212. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a rész-
letes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni
megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályá-
zati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hiva-
tala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet,
211–212. irodáiban (telefon: 92/502-126 vagy
92/502-129; 204-es mellék) lehet.

ZMJV Önkormányzata a zártkörû pályázati ki-
írást az ajánlat benyújtására meghatározott idõ-
pontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve a
pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÓTKOCSI ELADÁSÁRA

TÁJÉKOZTATÓ
A Göcseji úti Köztemetõ fõbejárata a gyalogos- és gépjármûforgalom elõl 2021.06.01-tõl lezá-

rásra kerül, várhatóan 3 hét idõtartamra. Ezen idõszak alatt a Köztemetõ megközelítése az alábbi
három bejáraton lehetséges:
• Göcseji úti gyalogos temetõkapu (az északi oldalon),
• Átalszegett u. 11. melletti hátsó kapu (a délkeleti oldalon),
• Átalszegett utcai gyalogos temetõkapu (a délnyugati oldalon).

A temetõ nyitvatartási rendje nem változik. 

Értesítjük Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Za-
laegerszeg, Deák tér 3–5/C) 2021. május 17-tõl (hétfõ) rendes
nyitvatartás szerint újra az ügyfelek rendelkezésére áll.

Legyenek szívesek figyelembe venni, hogy a járvány ugyan mér-
séklõdött, de még nem szûnt meg, ezért a korábbi óvintézkedések
betartását továbbra is kérjük:

az ügyféltérben egyidejûleg csak annyi ügyfél tartózkodhat,
ahány szabad munkaállomás van,
várakozni az irodaépület elõtt kell,
az ügyfélszolgálati irodába való belépéskor kötelezõ az orrot és
szájat eltakaró maszk viselése és a kézfertõtlenítés,
ügyintézésre csak az ügyben eljáró személy érkezzen (kivétel
ez alól a tolmács, illetve fogyatékkal élõ kísérõje),
a reggeli hosszú várakozási idõ elkerülése érdekében ne csak
a nyitási idõpontra érkezzenek, hanem vegyék igénybe a nyit-
vatartási idõ teljes idõtartamát.

ÚJRA SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁN!

NYÁRI NYITVATARTÁS A TOURINFORM-IRODÁBAN
Május közepétõl szeptember 15-ig a zalaegerszegi Tourinform-iroda munkatársai hosszabbított

nyitvatartással várják az ügyfeleket: hétköznap 8.30–17.30-ig, szombaton, vasárnap és ünnepnap
pedig 8.30–14.00 óráig.

KERÉKPÁRÚT
LEZÁRÁSA

Az Alsóerdei Sport- és Él-
ménypark fejlesztése kereté-
ben megújul az alsóerdei ke-
rékpárút a Kertvárost és a
volt napközis tábort összekö-
tõ szakasza, ahol burkolatfel-
újítást végeznek és kiépítik a
közvilágítást. Az építési mun-
kálatok miatt 2021. május 3-
tól elõreláthatólag 1,5 hónap
idõtartamra a kerékpárút érin-
tett szakaszát a forgalom elõl
teljes szélességében lezárják.
A kivitelezési munkák határ-
idõ elõtti befejezése esetén a
lezárást elõbb feloldják. 

Kérjük a Tisztelt lakosság
türelmét, megértését!



7Sport

Papp Zoltán, a klub elnöke rövi-
den visszatekintett a klub múltjára:
1967 óta mûködik a jelenlegi he-
lyen az egerszegi teniszélet,  több
mint 200 állandó taggal mûködnek
jelenleg, közülük 65-en verse-
nyeznek aktívan.

Az új pályák felülete rebound-
ace lesz, amit többek között az
ausztrál nemzetközi bajnokságnál
20 éven át alkalmaztak. A gumibo-
rítás fölé többrétegû akrilbevonat
kerül, így egy kifejezetten ízületkí-
mélõ, rugalmasságát hosszan
megõrzõ, alacsony fenntartási
költségû pálya építhetõ meg. Az
avatásra július végén kerül majd
sor, Lázár János, a Magyar Tenisz
Szövetség elnöke részvételével;
amikor páros bemutatómérkõzé-
sek lesznek többek között Noszály

Sándor és Sávolt Attila részvételé-
vel.

Balaicz Zoltán polgármester
méltatta a néhány éve regnáló új
elnökség példamutató munkáját,

és kiemelte, hogy az oktatási in-
tézményekkel egyre szorosabb
kapcsolatban álló klubnál széles
az utánpótlásbázis. A megálmo-
dott infrastrukturális fejlesztések-
hez sikerült összefogást kovácsol-
ni, s a klub vezetése eredményes
pályázatainak köszönhetõen brut-
tó 246 millió forint összeg áll ren-
delkezésre a kivitelezéshez. Ba-
laicz Zoltán ezt követõen már mint

a Magyar Tenisz Szövetség elnök-
ségi tagja tette hozzá, hogy az
MTSZ célja a regionális központok
megerõsítése, s ebben Zalaeger-
szeg kiemelt szerephez jut hama-
rosan. Jelentõs állami támogatás-
ból modern, a 21. század sport-
szakmai elvárásainak megfelelõ
teniszcentrum jöhet létre 

Vígh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje, miniszteri biz-
tos hozzátette: az, hogy Budapest
és Debrecen mellett Zalaegerszeg
kapja a legnagyobb támogatást, a
teniszklub elnökének is köszönhe-
tõ, mert az államtitkári és miniszte-
ri látogatások során kiválóan szer-
vezett edzéseket tekinthettek
meg. Zalaegerszeg a sport váro-
sa, ahová jó befektetni, ahol érde-
mes a sportra áldozni.

A közeljövõre utalva Papp Zol-
tán részletezte, hogy két éven be-
lül tervben van egy komoly állami
forrást, másfél milliárd forintot
meghaladó nagyberuházás is,
melynek keretében új klubház,
újabb szabadtéri, valamint fedett
pályák is elkészülhetnek; nem
csupán 21. századi körülményeket
kínálva a jövö teniszpalántáinak,
valamint megteremtve annak  a le-
hetõségét is, hogy akár nemzetkö-
zi versenyeket is szervezhesse-
nek Zalaegerszegen.

TENISZPÁLYÁK KÉSZÜLNEK A SPORTCENTRUMBAN
HAMAROSAN ÚJABB BERUHÁZÁS KEZDÕDHET

Az elmúlt évtizedben a ZTE Tenisz Klub és az önkormányzat fi-
nanszírozásában kisebb csinosítgatások mellett a napi operatív
teendõkre, kisebb korszerûsítésekre nyílt mód. A 13 salakos pá-
lya mellé most három új kemény borítású pálya épül állami pályá-
zati és önkormányzati támogatással.

A megyei bajnokok közül 15 ka-
pott NB III-as licencet, közülük a
Sárvár visszalépett. Mellette öt csa-
pat nem rendelkezett licenccel, ele-
ve nem indulhattak az osztályozón.
A sorsolás során így öt csapat játék
nélkül feljutott az NB III-ba. Közéjük
tartozik a Tarr Andráshidai SC is.

Érthetõen nagy volt az öröm a
csapat háza táján.

– Természetesen örülünk, hogy
Fortuna fogta a kezünket – han-
goztatta Dobos Sándor, a csapat
edzõje. – Álláspontom szerint tet-
tünk érte, hogy a szerencse mel-

lénk álljon. Egy nehéz, küzdelmek-
kel teli szezonon vagyunk túl,
amelyben jól teljesítettünk. Egy
megerõsödõ NB III-ba térünk visz-
sza, a tavalyi idényhez képest 20
csapatról 16-ra csökkentette a lét-
számot az MLSZ. Természetesen
szeretnénk bent maradni, ehhez
együtt kell tartani a csapatot, 3–4
jó képességû játékost kell igazolni.
Ha a jelenlegi keretbõl többen tá-
voznának, akkor természetesen
többet. A bajnokság augusztus 1-én
indul, a felkészülést június 20-a
környékén kezdenénk el.

OSZTÁLYOZÓ NÉLKÜL KERÜLTEK FEL
AZ NB III-BAN INDUL A TARR ANDRÁSHIDAI SC

Az MLSZ-ben elkészítették a megyei, Budapest-bajnokok osztá-
lyozóinak párosítását. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem
vállalta a megmérettetést több csapat. 

Baki Gergely, Heinrich Róbert-
tel együtt segíti a vezetõedzõt. A
frissen szerzõdtetett szakember
június 1-tõl már munkába is állt a
ZTE-nél.

Baki Gergely a ZTE-nél kezdte

játékos-pályafutását, és töltött el
sikeres éveket, 2013-ban Paksra
igazolt, 2015-tõl Kaposvárra szer-
zõdött. A somogyi csapatból nem-
rég vonult vissza, és lépett be az
edzõk táborába.

BAKI GERGELY AZ EDZÕI STÁBBAN
Tõsgyökeres egerszegi kötõdésû edzõvel erõsítette meg szak-

mai stábját a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata. Baki Ger-
gely játékos-pályafutását befejezve tért vissza a zalaiakhoz, és
hároméves szerzõdést kötött a klubbal. Teo Cizmic vezetõedzõ
kifejezett kérése volt, hogy két másodedzõ segítse a munkáját.

– Amikor vilá-
gossá vált elõt-
tünk, hogy három
játékosunk visz-
szavonul, azon tör-
tük a fejünket,
hogy létszám te-
kintetében megle-
gyünk a Szuper Li-
gára – tekeintett
vissza a bajnok-
ságra Baján János
edzõ. – Meg sem
fordult a fejünk-
ben, hogy a dobo-
gón végezhetünk. Nem támasztot-
tam én és a vezetés sem nagy cé-
lokat a csapat elé. Két játékost iga-
zoltunk: Lántzky Alizt, és sikerült
megnyerünk a megyei szövetség
elnökét, Monostori Anitát az aktív
játékra. Darabra megvolt a csapat,
nem tudtuk, mire lehet képes. A nõi
szakágban nehéz kész játékost
igazolni és fõleg mozgatni. 

– Hogyan sikerült végül
elérni a második helyet?  

–  Jóformán hat fõbõl állt a csa-
pat, a lányoknak nem kellett attól
félni, hogy nem lép pályára valaki.
Inkább azon szurkoltunk, hogy
nehogy sérülés történjen. Igyekez-
tem olyan szakmai munkát végez-
ni a lányokkal, hogy mindenki egy
szinten legyen, a tudásának meg-
felelõ átlagot hozzon, és ebben
partnerek voltak a lányok. A baj-
nokság sem volt egyszerû, hol le-
állt, fordulók maradtak el, csapatok
léptek vissza. A lányok viszont tud-
ták, hogy csak magukra számíthat-
nak, becsülettel tették a dolgukat.  

– A csapatban három alap-
ember Airizer, Hegedüs, Csur-
gai rendre tette a dolgát, a töb-
biek hozzátették a képességük-
nek megfelelõ famennyiséget?

– Kétségtelen sokat tettek a si-
kerért. Melléjük kiemelném Gál
Henriettát, aki egyenletes, jó telje-
sítményével sokat tett az ezüst-
éremért. Sabján Csenge is reme-
kül helytállt, hol az ifiben, hol a fel-

nõttek között játsz-
va. A játékosok
többsége tisztá-
ban volt vele,
hogy, akkor sem
tudom lecserélni,
ha rossz formában
van, de nem éltek
vissza a helyzet-
tel.

– Régóta dol-
gozik a nõi szak-
ágban. Erõsödött
a bajnokság vagy
gyengült?

– A teke nálunk amatõr sport, a
hölgyeknél jöhet a gyerekvállalás,
család alapítása. Az sem erõsítet-
te a nõkben a teke iránti szere-
tetet, hogy sok volt a bizonytalan-
ság. Tavaly a bajnokság háromne-
gyede lement, mégsem hirdetett
bajnokot az országos szövetség.
Idén is sok bizonytalanság mellett
zajlott a bajnokság. A nõi Szuper
Liga nem gyengült, de nem is erõ-
södött.

– Nõi vonalon egyre nehe-
zebb az utánpótlás-nevelés.

– A probléma összetett. A mai
világban rengeteg sportág közül
választhatnak a fiatal lányok. A te-
ke nincsen a középpontban. A fia-
tal sportolókért folyik a harc, és
valljuk be, más sportágakban már
a fiataloknak is fizetnek kemény
összegeket. A teke nem ebbe a
kategóriába tartozik A sportághoz
úgy csapódnak a fiatalok, hogy ba-
rátja csalogatja le vagy a család-
ban valaki tekézik, ezáltal köny-
nyebben kapcsolatba kerül a
sportággal. Kevés az olyan eset,
mint nálunk Fábián Eveliné, aki
úgy jött hozzánk, hogy õ pedig te-
kézni akar. Nálunk három leányzó
megkedvelte a sportágat. A késõb-
biekben lehet rájuk építeni a csa-
patot, ha itt maradnak. Mellette az
országos szövetségnek is jobb
marketingmunkát kellene folytatni.
Sajnos, sok minden hiányzik a te-
kében az elõrelépéshez.

A legeredményesebb verseny-
zõ ezúttal is Scheffer Eszter volt
(2007), aki 200 m háton elsõként
csapott célba, 2. helyet szerzett
1500 m gyorson, 100 m pillangón
és 100 m mellúszásban is. Nagy
Napsugár (2008) szintén kiváló
versenyzéssel rukkolt elõ, õ a ki-
tartást igénylõ számokban jeleske-
dett, hiszen korosztályában meg-
nyerte az 1500 méteres gyors-
úszást, 200 m mellúszásban 2. he-
lyet szerzett, 400 méteres vegyes
úszásban 3. helyen csapott célba.
Ugyanebben a korosztályban Né-
meth Luca (2008) kiegyensúlyo-

zott versenyzéssel három bronzér-
mes helyezést szerzett: 100 m és
200 m háton, valamint 1500 m
gyorsúszásban. Koltai Vanda
(2008) a 200 métereken remekelt
háton és vegyesen is 1–1 ezüstér-
met kiérdemelve. Paksa Borbála
(2008) pedig 100 m pillangón csa-
pott harmadikként célba. 

A 14–15 évesek kategóriájában
Varga Luca (2007) 400 m vegye-
sen ezüstérmes idõt úszott, míg a
100 méteres mellúszása ezúttal
egy bronzra volt jó. Ebben a kor-
osztályban versenyzett két érmes
helyezést elérõ fiú úszónk, pillan-

gón és vegyesen bizonyítottak: Ja-
kab Balázs a 200 m pillangón uta-
sított maga mögé mindenkit, el-
hozva az aranyérmet, 200 m ve-
gyesen a bronzot. Nagy-Selmeczy
Búlcsú 200 m pillangón Balázst

követve a 2. helyen csapott célba,
az erõt próbáló 400 m vegyesen is
szerzett egy ezüstérmet. 

A fiatalabb korosztályok is kivá-
lóan versenyeztek, több egyéni
csúcsot és pontszerzõ helyezést
elérve. Közülük a 8–9 éves kor-
osztályban Lewicki Hana Giselle
három bronzérmet szerzett 200 m
vegyesen, 100 m pillangón és 100
m gyorsúszásban.

GYÕRI ERÕFELMÉRÕ AZ ÚSZÓKNÁL
Gyõrben havi rendszerességgel szerveztek idén versenyeket,

hogy az úszóknak lehetõségük legyen felmérni felkészültségü-
ket. A nemrég összegyûlt mezõny felvonultatta az összes na-
gyobb dunántúli és budapesti csapatot, valamint külföldrõl is ér-
keztek versenyzõk. A Zalaco-ZÚK 16 sportolóval vett részt a ver-
senyen, összesen 22 éremmel térhettek haza. Ez azonban csak a
látványos eredmény, ami mögötte van: az aranyjelvényes szint-
idõk, a ranglistás eredmények, az egyéni csúcsok és a pontszer-
zõ helyek.

CSAPATKÉNT ALKOTTAK MARADANDÓT
SZÉPEN CSILLOG A ZTE ZÁÉV EZÜSTÉRME

Mélyrõl indulva, nagyszerû hajrával a második helyen zárt a te-
kézõk Szuper Ligájában a ZTE ZÁÉV nõi együttese. A csapatból
hárman vonultak vissza, pótlásuk nem ígérkezett könnyû feladat-
nak. A hölgyek csapatként alkottak maradandót.

– Mikor elindul a bajnokság,
több csapat szeretne bajnok lenni,
mi is így voltunk vele – hangoztat-
ta Fehér László, a ZTK edzõje. – A
bajnokság megkezdése elõtt a ve-
zetés az elsõ három hely valame-
lyikét jelölte meg célként. Másodi-
kak lettünk, nincs bennünk csaló-
dás. Utólag felesleges rágódni a
történteken. 

– A bajnoki címért végig
harcban voltak. Utólag nem
bánják, hogy mégsem a pályán
dõlt el a bajnoki cím?

– Közösen hoztuk meg a döntést
a játékosokkal, a vezetõkkel együtt.
Felvállaltuk, ezzel utólag már nem
tudunk mit kezdeni. Remélem, jövõ-
re sikerül megelõzni õket. 

– Sikerülhet megelõzni vala-
mikor a Szegedet?

– Erre törekszünk minden év-
ben, soha nem nyerték fölényesen
meg a bajnokságot. Mindig apró
dolgok döntöttek a javukra.  Egyér-
telmû célunk, hogy minél elõbb fe-

lénk billenjen a mérleg nyelve. Re-
mélem, jövõre visszaszerezzük a
bajnoki címet, és hosszabb idõre
ott ragadunk az elsõ helyen. 

– A bajnokság során kikkel
volt elégedett?

– Mindenki odatette magát, le a
kalappal a fiúk elõtt. Amikor fel-
ütötte a fejét a járvány a csapat-

nál, kicsit visszaestünk, de a játé-
kosok példásan küzdöttek. A haj-
rára ismét kiegyenesedett a csa-
pat. Még egyszer hangsúlyozom,
nincs bennem csalódás a második
hely kapcsán. 

– Az országos szövetség
csökkenti a férfi Szuper Liga lét-
számát. Jó ez a lépés a sportág-
nak, amikor a tekében utánpótlás-
gondokkal küzdenek a csapatok?

– Nálunk nincsen gond az után-
pótlás-neveléssel, zalai kötõdésû
fiatalok játszanak. Úgy néz ki, a so-
rainkba igazol egy 16 éves tehet-
séges fiatal. A felnõttcsapatban is
bemutatkoztak nálunk a fiatalok,
Oswald és Boros kapott lehetõsé-
get. A létszámcsökkentés nem jó a
csapatok számára, a Szuper Liga
vonzó, itt játszani rangot jelent. A
játékosok kevesebbet játszanak a
csökkentéssel. Ki kell találnunk va-
lamit, hogy megfelelõ legyen a ter-
helés. Az országos szövetség így
döntött. nekünk alkalmazkodni kell
a versenykiíráshoz. 

– Vége lett a bajnokságnak.
Együtt marad a ZTK FMVas
játékoskerete a következõ
idényre?

– Boanta Claudiut és Farkas
Sándort nem tudtuk megtartani, vi-
szont visszatér hozzánk Pintér
Károly Répcelakról.

FURCSA IDÉNYZÁRÁS A ZTK FMVAS-NÁL
AZ EZÜSTÉREMMEL IS ELÉGEDETTEK A FÉRFI TEKÉZÕK
Második helyen végzett a tekézõk Szuper Ligájában a ZTK

FMVas férficsapata. A zalaiak biztosan lettek ezüstérmesek, hosz-
szú ideig kacérkodtak az elsõ hellyel is. Végül egészségügyi
okokból nem utaztak el Szegedre. A Tisza-partiak játék nélkül let-
tek bajnokok. Fel lehet tenni a kérdést. Mi lett volna, ha elutaz-
nak? Nem tudni, a Szeged otthonában nem egyszerû gyõzni,
nem mostanában nyert ott vendégcsapat. Azért egy próbát meg-
ért volna.

BIZTATÓ FUTÁSOK
SZÛCS VALDÓTÓL

A Zalaszám-ZAC olimpiára
készülõ atlétája a World Ath-
letics Continental Tour ver-
senysorozatban Jacksonville-
ben a  Duval County Challenge
versenyen állt rajthoz.

Szûcs Valdó az elõfutamban
13,61-re módosította idei leg-
jobbját, majd a második futásá-
val 13,54-re javította eredmé-
nyét, amellyel megnyerte a „B”
döntõt. 

KIVÁLÓ SZEREPLÉS
A KUPÁN

Gyõrben rendezték meg a
cselgáncsozók Magyar Kupáját,
a diák A, diák B, serdülõ kor-
osztályokban. Az utánpótlás se-
regszemléjén mintegy 500-an
indultak, köztük a Zalaegersze-
gi Judo SE versenyzõi.

Eredmények. Serdülõk. 40 kg:
5. Somogyi Olivér. 36 kg: 5. Ta-
kács Nóra. Diák D. 33 kg: 3.
Volner Panna. 38 kg: 7. Gyökeres
Bertalan. Diák A. 35 kg: 2. Takács
Nóra. 45 kg: 3. Kovács Jázmin. 32
kg: 5. Nyakas Bálint. 38 kg: 3.
Sõtér Hunor. 60 kg: 5. Verebi
Ákos.
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Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Munkáshotel üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2021. 06. 24., 30. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2021. 06. 25.    papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Üveg: 2021. 08. 06.

Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ Emelõgép-kezelõ Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

Az alapítvány által kínált képzé-
sek immár a mi városunkban is el-
érhetõk, nem kell a diákoknak Bu-
dapestre utazni, ha egy adott
szakterület legjobbjaitól szeretné-
nek ismereteket szerezni. A prog-
ramok ingyenesek a diákok szá-
mára, a jelentkezési idõszak ép-
pen most zajlik, melyrõl itt találha-
tó bõvebb információ: https://
fit.mcc.hu/jelentkezes.html

Az MCC Fiatal Tehetség Prog-
ramja a jelenlegi negyedik, õsztõl
ötödik osztályba járó általános is-
kolásoknak szól, és a korosztály
által oly nagyon kedvelt élménype-
dagógiai módszertanra épül. A
minden második szombaton sze-
mélyes jelenlétet igénylõ képzés
során a diákok megismerkedhet-
nek például a robotika világával, a
mûvészet és a matematika össze-
függéseivel, tájékoztatást kapnak
arról, hogyan kell a pénzzel bánni,
hol tart ma a jövõkutatás, és kipró-
bálhatják magukat riporterként is.

A Középiskolás Program célja,
hogy a középiskolai tananyagot ki-
egészítve segítse, illetve megerõ-
sítse a középiskolás diákokat a
pályaválasztásban, a sikeres to-
vábbtanulásban. A június 13-ig je-

lentkezõ, majd felvételt nyert zalai
diákok az MCC országos prog-
ramjai mellett regisztrálhatnak a
szeptembertõl Zalaegerszegen
hétköznap délutánokra szervezett
kommunikációs, esszéíró, prezen-
tációkészítõ tréningekre, illetve
neves elõadók, kutatók, tudósok,
sportolók, mûvészek, cégvezetõk
által vezetett beszélgetésekre
vagy gyakorlati foglalkozásokra is.

Mindkét képzés helyszíne a
Dísz téren található Tudomány és
Technika Háza, ahol az MCC-s
diákok kiscsoportos, ingyenes an-
gol és német nyelvi kurzusokon is
részt vehetnek. Ebben az épület-
ben rendezkedett be a Mathias
Corvinus Collegium addig, amíg
az 1787-ben épült régi Városházát
az alapítvány fel nem újítja kívül
és belül, hogy valóban méltó, bel-
városi központban fogadhassa az
általános iskolás és középiskolás
korú gyermekeket, fiatalokat.

Arra biztatjuk városunk fiatal-
jait, hogy éljenek az ingyenes le-
hetõséggel, gyarapítsák tudásukat
az MCC által kínált zalaegerszegi
programokon! További információk
kérhetõk itt: zalaegerszeg@mcc.
hu.

ZALAEGERSZEGEN IS INDULNAK
A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM KÉPZÉSEI

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) által szerve-
zett tehetséggondozó képzésekrõl tájékoztatta Balaicz Zoltán pol-
gármestert dr. Sali Zsófia, az MCC Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontjának vezetõje. 

1. PISLOGJUNK TÖBBET!

A képernyõt nézve sokkal kevesebbet pislogunk, így a szemünk is
könnyebben kiszárad, érdemes tehát tudatosan és rendszeresen pis-
logni, illetve, pihentetni a szemünket. Ha ennek ellenére estére vörös a
szemünk, égõ érzést tapasztalunk, a szemvidító fû alapanyagból ké-
szült (euphrasia) homeopátiás szer hozhat enyhülést. Ha a szemben
homokszemcse érzést tapasztalunk, és a szem intenzíven piros, fájdal-
mas, fõleg a szemgolyó mozgatásakor, akkor az aconitum alapanyag-
ból készült szer fog segíteni.

2. VEGYÜNK PÉLDÁT A SASOKTÓL!

A szemünk alapvetõen a horizont nézésére „optimalizált”, így a sok
közelre nézés megerõlteti. Ha elfáradtunk, próbáljuk ki a sasmadár
technikát, nézzünk a távolba,  messzebb lévõ épületekre vagy tárgyak-
ra fókuszáljunk. A fáradt szem regenerációját a ruta alapanyagból ké-
szült homeopátiás szer is segítheti.

3. IRÁNY A SZABAD!

A kék fény szemre gyakorolt hatását regenerálja a természetes nap-
fény. Igyekezzünk minél több idõt tölteni a szabadban! Figyeljünk rá,
hogy esõ és szél esetén érdemes napszemüveget hordani, ezzel is
védve szemünket a káros hatásoktól. Érdemes továbbá egy védõszem-

üveget is beszerezni, amely szûri a monitorok által kibocsátott káros
fényt, illetve csökkenti a könny párolgását is.

4. KEVESEBB KÁVÉ, SOK VÍZ

Az enyhe mértékû kiszáradás tovább ronthatja a szemszárazság tü-
neteit, ezért ügyeljünk arra, hogy elég folyadékot igyunk! A koffeintartal-
mú italok és ételek hozzájárulhatnak a dehidratáltsághoz, úgyhogy le-
hetõleg kerüljük ezek fogyasztását, amíg jobban nem érezzük magun-
kat!

5. A PÁRÁSÍTÁS ÉLETMENTÕ!

A lakásban lévõ száraz levegõ szintén rossz hatással van a szem ál-
lapotára, ezért érdemes párásítót használni. Ha nem szeretnénk drága
készüléket beszerezni, vegyük körbe magunkat szobanövényekkel, hi-
szen azok növelik a levegõ páratartalmát. Az orchidea és az aloe vera
például tökéletes választás lehet!

5+1 MELEG BOROGATÁS

A hagyományos házi praktikák mindig beválnak! A meleg borogatás
enyhíti a tüneteket, fokozza a vérkeringést, ezáltal elõsegítve a gyó-
gyulást. Tegyünk meleg vízbe mártott tiszta, puha anyagot a szemünk-
re 8–10 percre. Naponta akár kétszer-háromszor is ismételhetjük.

A vírushelyzet és a karantén ugyan oldódni látszik, de a bezártság nem csak a hangulatunkra nyomta rá a bélyegét, hanem a
szemünknek sem tett jót. A sok képernyõ és monitor elõtt töltött idõ miatt egyre többen küzdenek szemszárazsággal és szem-
problémákkal. Pedig a száraz, égõ szem nem csak kellemetlen tünet, de tartós fennállása növelheti a szemet érintõ bakteriális és
vírusos fertõzések kockázatát is. Sebõ Zsuzsa gyermekorvos-homepata összegyûjtött 5+1 tippet, amivel elkerülhetjük a szemszá-
razságot!

5+1 TIPP SZEMSZÁRAZSÁG ELLEN!
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