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Az elõbbi a megszokott progra-
mokkal, kézmûves és népzenei
kínálattal, mesterségbemutatók-
kal, játszóházzal, kiállítással, az
utóbbi, bár finom falatokkal, de
egy kicsit túlzsúfoltan, 30 csapat
részvételével várta a tömegesen
érkezõket, akiknek hosszú sorban
állással kellett számolni. 

– A családi pünkösdöt két év
kihagyás után tudtuk ismételten
megrendezni, a Nemzeti Kulturá-
lis Alap és a Csoóri Sándor Alap
támogatásával. A program elején
Balaicz Zoltán polgármester kö-
szöntõje után avatta fel a kézmû-

vesek háza régi épületrészének
megújult tetõszerkezetét. A 29
millió forintos beruházást teljes
mértékben az önkormányzat tá-
mogatta. Újdonság volt a

Panoráma Népmûvészeti Galériá-
ban a viseletkiállítás, illetve a ci-
põszalon a viseletkészítõ mûhely-
ben. A mesterségek közül a ko-
vácsmûhely tartott bemutatót, a
kiállítótérben pedig Legeza Márta
kosárfonó, a népmûvészet ifjú
mestere, népi iparmûvész több or-
szág különbözõ kosárfonó techni-
kájával készült használati tárgya-
kat sorakoztatott fel (a kuriózum-
tárlat augusztus 26-ig látogatha-
tó). Szabó Zoltán etnográfus (Ha-
gyományok Háza) pedig a pün-
kösdrõl tartott népzenei bemutató-
val gazdagított elõadást – tájékoz-
tatta lapunkat Prokné Tirner
Gyöngyi, a kézmûvesek háza ve-
zetõje. 

Eredetileg a tó partja adott ott-
hont a prószafesztiválnak, mely
késõbb az Egerszeg Fesztivál ré-
sze lett és a belvárosba költözött.
Az idén ismét visszakerült a zöld-

övezetbe a legnagyobb múltú za-
laegerszegi gasztronómiai ren-
dezvény. A programon a 15 „törzs-
vendég” csapat mellett 15 újonc is
kötényt kötött. S bár eredetileg
hatfõs csapatokat vártak a hagyo-
mányos vagy reformált prószasü-
téshez, általában ezt a tagszámot
túllépték a résztvevõk. A lelkesen
készített étkeknél külön díjazták a

hagyományos, a különleges és a
mentes prószákat. Emellett a Tóth
Endre mesterszakács vezette
zsûri megválasztotta a legszeb-
ben terített asztalt, a legjobb ven-
déglátókat és a legvidámabb csa-
patot. A prószasütõk ajándékcso-
magjait felajánlásokból állították
össze. A vándorkupát a hagyo-
mányos prósza kategória gyõzte-
se, a Mosoly Prósza csapat nyer-
te el. A zsûri véleménye az volt,
hogy magasra tették a verseny-
zõk a lécet, csak jó prószák sül-
tek, dacára annak, hogy egyre
nehezebb a minõségi alapanya-
gokat beszerezni.

Az idén újdonságként prósza-
királyt is választottak. Ehhez erõ-
próbaként rodeóbikát kellett meg-
ülni. A versenyt Matics Attila nyer-
te, tájékoztatta lapunkat Nagy Jo-
hanna közmûvelõdési szakember,
a program felelõse.
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A helyi érték

A szakmai találkozót dr. Sza-
bó Ernõ Csaba megyei elnök nyi-
totta meg, aki elöljáróban el-
mondta, hogy elõadásaik fóku-
szában a modern kor kihívásaira
adott válaszok, illetve a digita-
lizáció áll. 

A program elején dr. Sorok Nor-
bert, a Zalaegerszegi Törvényszék
elnöke a jogászegylet korábbi me-
gyei elnökérõl, néhai id. dr. Szabó
Ernõrõl emlékezett meg. 

A rendezvénynek otthont adó
város nevében Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte a
résztvevõket. Mint hangsúlyoz-
ta: Zala és Zalaegerszeg jogász-
társadalmának mindig kiemelt
és fontos szerepe volt a megye

és a megyeszékhely közéleté-
ben. 

Dr. Répássy Róbert miniszter-
helyettes elõadásában többek kö-
zött arról szólt, hogy az Igazság-
ügyi Minisztérium dr. Varga Judit
miniszter vezetésével folytatja a
megkezdett munkát, de az átszer-
vezések után új feladatokat is
kaptak, köztük a fogyasztóvédel-
met. Felidézte, hogy a pandémia
alatt az igazságügy jól vette az
akadályt, s jóval elõbb felkészül-
tek már az elektronikus eljárások
lebonyolítására. A jogásznapon
szó esett továbbá a mesterséges
intelligencia alapjogi kérdéseirõl
és annak bûnüldözésben betöltött
szerepérõl.

CSAK A MÛTÉT NAPJÁN KELL BENT LENNI
EGYNAPOS SEBÉSZETI CENTRUM A MEGYEI KÓRHÁZBAN

Egynapos sebészeti centrum kezdte meg mûködését a Zala
Megyei Szent Rafael Kórházban. Létesítése az Országos Kór-
házi Fõigazgatóság EFOP-projektje keretén belül, közel 497
millió forintból valósult meg. 

– AL –

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD fõigazgató elmondta, hogy
az egynapos sebészeti részlegek országos hálózatának fejleszté-
sére közel 11,5 milliárd forintot használhat fel az Országos Kórházi
Fõigazgatóság. Ez 17 fekvõbeteg-ellátó intézményt érint, köztük a
Zala Megyei Szent Rafael Kórházat. Az egynapos sebészeti cent-
rum létrehozását közel 497 millió forinttal támogatta a projekt,
amelybõl csaknem 352 millió forintot tett ki az építés költsége. A fõ-
épület nyugati földszintjén mûködõ korábbi traumatológiai szakren-
delõket és várótermeket átalakították, amit egy teljesen új épület-
résszel bõvítettek a szükséges alapterület biztosításához. Az egy-
napos sebészeti centrum így összesen 426 négyzetméteren kapott
helyet. A projektbõl közel 145 millió forintot fordítottak eszköz- és
orvosimûszer-fejlesztésre.

A fõigazgató hozzátette, az új sebészeti ellátási forma a minimál
invazív sebészet és az új aneszteziológiai technológiák fejlõdésé-
vel jöhetett lére. Lényege, hogy a betegeknek csak a mûtét napján
kell a kórházban tartózkodnia, aznap hazamehet, sem a mûtét elõt-
ti éjszakát, sem a mûtét utáni éjszakát nem kell bent eltöltenie. En-
nek köszönhetõen egyre több beteget szükségtelen költséges, ak-
tív kórházi ágyon fektetni, ami mind a betegek, mind az ellátórend-
szer elõnyére válik. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

JOGÁSZNAP
A szakma kihívásai, aktualitásai volt a témája a Magyar Jogász

Egylet Zala Megyei Szervezetének Deák Ferencrõl elnevezett jo-
gásznapján. A Willis Hotelben tartott rendezvényen többek között
dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyet-
tesének elõadását hallhatták a jelenlévõk.

PRÓSZAKIRÁLYT VÁLASZTOTTAK
PÜNKÖSD GÉBÁRTON

A Gébárti-tó partján két program is várta az érdeklõdõket pün-
kösdhétfõn. A kézmûvesek háza és a Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület immár XIV. családi pünkösdre invitált, illetve a 26. pró-
szafesztivál is (újra) itt kapott helyet. 
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– B. K –

A békediktátum 102. évforduló-
ja alkalmából a Dísz téren népze-
nei és néptánc flashmobbal indult
délelõtt a rendezvény. A város
több népzenei együttese mûködött
közre, és számos néptánccsoport
ropta a táncot, betöltve a teret. Fi-
gyelemfelhívó volt a nemzeti színû
zászlót kísérõ felvonulás a Zalai
47. Honvédzászlóalj Hagyomány-
õrzõ Egyesület vezetésével, mely
az ünnepség következõ helyszí-
néig, a Rózsák teréig, majd a Baj-
csy-Zsilinszky térre vonult. A Ró-
zsák terén ifj. Böjte Sándor Zsolt
képviselõ mondott beszédet. 

– Nemzeti önbecsülés nélkül
nincs nemzet. Nem mondhatunk le
nemzetünkrõl, hagyományainkról,
kultúránkról, történelmünkrõl, ön-
magunkról. A mai nap az újrakez-
dés ünnepe is. Rajtunk múlik, ké-
pesek vagyunk-e túllépni, talpra

állni. Napestig lehetne sorolni az
igazságtalanságokat, a keserû ta-
pasztalatokat, mely a nagyszü-
leink generációját és a miénket is
ért – mondta többek között az er-
délyi származású képviselõ. – Egy
tollvonással kerültek idegen földre
a magyarok, megfosztva a legele-
mibb kapcsolataiktól.

A megemlékezésen közremû-
ködött a Völgyi Banda és Bellus
Attila színmûvész.

S ahogy a Rózsák terén, úgy a
Bajcsy-Zsilinszky téren is harang-
szót követõen kezdõdött az ün-
nepség. Az egykori tragédia bekö-
vetkeztét szintén országszerte zú-
gó harangok jelezték, ahogy erre

Balaicz Zoltán polgármester a be-
szédében utalt is.

– A nemzet sírba tételekor is
zúgtak a harangok. 102 év, régen
négy emberöltõnek számított. A
XX. században azonban minden
más. Felgyorsult az idõ járása.

Nem is lehetett feldolgozni a ve-
lünk történteket. Kevés volt az idõ,
hogy Trianon valóban történelem-
mé váljon. A kommunizmus idején
mindent elkövettek, hogy kitöröl-
jék ennek még az emlékét is. Mert
az összefogás veszélyes, azt meg
kellett akadályozni. Nem szólhat-
tak a legszebb irodalmi mûvek
sem a hazaszeretetrõl. A gyönyö-
rû vallomások csak a rendszervál-
tás után kerültek elõ. Mohácshoz
hasonló veszteséget élt meg a
nemzet, vagy még nagyobbat, hi-
szen Erdély akkor megmaradt. A
feladatunk ma határon innen és

túl, hogy mindez történelemmé
sûrûsödjön. A hitünk és küldeté-
sünk megõrzésével. A szomszé-
dos magyarokkal együtt a 15 mil-
liós magyar nemzet hatékonyan
képviselje az érdekeit Európában.
Az összefogás fontossága a nagy
tanulság, enélkül semmire nem ju-
tunk. 

A mûsorban közremûködött a
Városi Fúvószenekar, Bot Gábor
és Hertelendy Attila színmûvé-
szek, valamint a Pálóczi-iskola nö-
vendékei.

A program végén koszorúzásra
került sor, ahol többek között Hor-
váth Ferenc, a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közös-
ség elnöke, országgyûlési képvi-
selõ és Magyar János, a testvér-
város Lendva egykori polgármes-
tere, országgyûlési képviselõ is
tiszteletét tette.
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Ismét sor kerül önkormányzati
rendeletek módosítására. Így
többek között a településkép vé-
delmérõl, az Egerszeg-kártyáról,
Zalaegerszeg vállalkozásfejlesz-
tési és befektetéstámogató prog-
ramjáról, az állatok tartásáról
szóló helyi rendeleteket módosít-
ják.

Tárgyalnak a képviselõk továb-
bá ingatlanok bérbeadásáról, új

hulladékudvar létesítésérõl, az al-
sóerdei projekt által érintett állami
ingatlanok ingyenes igénylésérõl,
a volt MMIK részterületének hasz-
nosításáról, a Mindszentyneum-
ban kialakított kávézó és ajándék-
bolt hasznosításáról. Ismét sor ke-
rül közutak elnevezésére. A képvi-
selõk tárgyalnak az önkormányzat
által létrehozott közalapítványok
tevékenységérõl is. 

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES
Június 16-án, csütörtökön tartja soron következõ ülését a váro-

si önkormányzat. A tervezet szerint mintegy 30 napirendi pontot
tárgyalnak meg a képviselõk.

– AL –

Sznopek Veronika rendõr fõhad-
nagy, bûnmegelõzési fõelõadó el-
mondta, a rendezvényre a lakásott-
honokban élõ fiatalokat hívtak meg,
akik koruk miatt leginkább ki van-
nak téve a csábításnak. A két elõ-
adásban a drogfogyasztás veszé-
lyeirõl hallhatnak, és olyan taná-
csokat kapnak, amelyek megfoga-
dása, remélhetõleg eltereli õket er-
rõl a nemkívánatos útról. 

Évekig tartó kábítószer-függõ-
ségükrõl elsõként Hamar János, a
Magyarországi Református Egyház
Kallódó Ifjúságot Mentõ Missziójá-
nak addiktológiai konzultánsa be-
szélt. Úgy vélekedett, a függõségre
való hajlamot mindig a családban
kell keresni. Már kisgyerekként fo-
lyamatos veszekedéseket élt át,
szülei sokat ittak, agresszió is meg-
nyilvánult, az anyja verte az apját.
Õt meg állandóan becsmérelték,
hogy nem való semmire. Késõbb a
lakótelepen bekerült hasonló gon-
dokkal küzdõ kortárs társaságba,
amellyel elindult a tipikus szenve-
délybeteg életútja. Alkohollal kezd-
te 11 évesen. Az elsõ drog extasy
volt, amelyhez 18 éves korában
nyúlt. Már egy tablettától biztonság-
ban, szeretetben érezte magát,
amit soha nem élt át családja köré-
ben. Mint mondta, városi legenda
az, hogy valaki akárhányadik szer-
használattól lesz csak függõ. Téve-
dés, már az elsõtõl. Nyolc évig ak-

tív szerhasználó volt, fõként heroint
fogyasztott, amitõl huszonkét éve
szabadult meg. A pécsváradi reha-
bilitációs otthonban töltött el nyolc
hónapot. 

Takács Bertold is nyolc évig volt
kábítószerfüggõ, amelybõl a
ráckeresztúri drogterápiás otthon-
ban eltöltött egy év húzta ki. Hamar
János volt a mentora. Most tanulja
ki ezt a szakmát, mert az õ példáját
szeretné követni. Ikertestvérével és
bátyjával jómódú családban nõtt
fel, anyagilag mindent megkaptak,
csak az apaképet nem. Édesapja
profi labdarúgó volt Székesfehérvá-
ron, külföldön is játszott, hosszú
hónapokat volt távol. Édesanyját is
lekötötte munkája. Már elsõs koruk-
ban tele voltak hiányérzettel, a
szomszédban élõ nagyszülei is ál-
landóan veszekedtek egymással.
Szülei késõbb elváltak. Édesapjuk-
kal maradtak, aki mindössze 38
évesen halt meg szívinfarktusban
egy meccs után az öltõzõben,
2009-ben. Õ akkor 13 éves volt. In-
nentõl kezdve nem akart a valóság-
ban lenni. A „kati” partidrogot pró-
bálta ki elsõként. Minden rendben
volt, ameddig hatott. A szünetek kö-
zötti elvonási tünetek csillapítására
kezdett el fogyasztani fõként ko-
kaint. Mint mondta, saját döntés
alapján kerülünk rossz társaságba,
ezt nem lehet másokra fogni. Saját
döntést hozott akkor is, amikor már
maga is rádöbbent arra, hogy ezt
nem folytathatja így tovább. 

FÜGGÕSÉGHEZ VEZET
A DROGFOGYASZTÁS VESZÉLYEIRÕL
Már az elsõ adagnál függõvé válik az, aki kábítószerhez nyúl,

hangzott el a figyelmeztetés azon a rendezvényen, amelyen két
egykori szerhasználó fiataloknak mondta el, miért nyúltak elõ-
ször droghoz, és hogyan szabadultak meg attól. A program a Za-
laegerszegi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum kezdeményezésére
a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési alosztályá-
nak szakmai irányításával valósult meg. 

A landorhegyi lakóhelyén a ka-
posvári helyõrségi zenekar játszott
az ünnepelt tiszteletére, majd a
honvédség képviselõi és Balaicz
Zoltán okleveleket és ajándékokat
adott át az ünnepeltnek. A polgár-
mester szólt Ódry Lajos munkás-
ságáról és emlékeztett arra, hogy
a karnagy évtizedekig ott volt a vá-
ros különbözõ helyszínein, ren-
dezvényein zenekarával. Sokszor
ébredtek a zalaegerszegiek az ál-
tala vezényelt térzenére. 

* * *

A Gondviselés Házában is 100.
születésnapot ünnepeltek. Dom-
ján Gyulánét, Vigh Évát köszöntöt-
te Balaicz Zoltán polgármester és
rokona, Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos is. Mint
elhangzott, Éva néni egy földmû-
veléssel foglalkozó nyolcgyerme-
kes családba született. 

S hogy mi a hosszú élet titka? –
a kérdésre azt válaszolta, hogy
szerinte egy pohár bor, amit most
is megiszik mindennap, mint évti-
zedek óta.

SZÁZÉVES ÓDRY LAJOS
100. születésnapján köszöntötték Ódry Lajos „Pro Urbe Zala-

egerszeg” díjas nyugállományú õrnagyot, a katonazenekar alapí-
tóját és karnagyát.

EMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN
RAJTUNK MÚLIK, KÉPESEK VAGYUNK-E TALPRA ÁLLNI

A legszomorúbb gyásznap volt egykor, a 2010-ben hozott tör-
vényrendelet alapján a nemzeti összetartozás napjaként is szol-
gál a nemzet egyik legnagyobb tragédiájának, a trianoni békedik-
tátum aláírásának évfordulója. Idén Zalaegerszegen a szokásos-
nál nagyobb volumenû ünnepséget rendeztek ez alkalomból, há-
rom helyszínen: a Dísz téren, a Rózsák terén lévõ székelykapunál
és a Bajcsy-Zsilinszky téren az országzászlónál. 

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

Fotó: Seres Péter



– Antal Lívia –

Dr. Németh István, a PE straté-
giai rektorhelyettese, a PEZEK fõ-
igazgatója beszélt errõl a projekt-
alapú oktatás indítását bejelentõ
sajtótájékoztatón. Mint mondta, a
hallgatók nem azért fognak tanulni,
hogy visszamondjanak egy tételt a
vizsgán, hanem azért, hogy a pro-
jektek teljesítése során megszer-
zett tudásukkal létrehozzanak va-
lamit. Ez motiváltságukra is kedve-
zõen hat. A felhõben is zajló okta-
táshoz egyedülálló online learning
rendszert vezetnek be. Ez a gya-
korlatban úgy nézi ki, hogy a ha-
gyományos tételsorokat olyan tu-
dásegységekre, molekulákra bont-
ják szét, amelyeket 10–15 perc
alatt meg tudnak érteni a hallgatók.
Ezt hozzáfûzött videó, demonstrá-
ció valamint egy tömör és világos
leírás is segíti. A hallgatók bármi-
kor elérhetik a felhõben lévõ tudás-
egységeket, melyeket tudásháló
kapcsol össze, és amelyben egyé-
nileg tudnak bolyongani egyik tan-
anyagról a másikra. Egy-egy pro-
jekten csoportokban fognak dol-
gozni. A tudásfelhõben a tanár is
ott lesz. A hallgatókat mesterséges
intelligencia is követi, amely egyé-
ni szintjük alapján vezeti õket tan-
anyagról tananyagra a kellõ tudás
megszerzésében. Hangsúlyozta,
hazánkban elsõként alkalmazzák a
mesterséges intelligenciát az okta-
tásban, amellyel a lemorzsolódást
szeretnék a nullára csökkenteni. 

Arról is beszélt, hogy lesznek
projektek hagyományos laborkör-
nyezetben, de fõként vállalati kör-
nyezetben. Az új projektalapú ok-
tatásuk megvalósításában éppen
ezért várják projekttémákkal a vál-
lalati partnerek jelentkezését. Mint
mondta, a projekteket hozzáigazít-
ják a tananyagokhoz, mert ez lesz
a biztos alapja annak, hogy a gaz-
daság igényeinek megfelelõ mér-
nököket tudjanak kibocsátani. Ki-
emelte: az országban elsõként ve-
zetik be a projektalapú oktatást az
õsszel induló tesztmérnök szakon,
amit a mechatronikai, a gépész-
mérnöki és a mérnökinformatikus
szakokra is kiterjesztenek majd.

Szili-Fodor Dóra, a PEZEK Pro-
jektirodájának vezetõje arról szá-
molt be, hogy a Pannon Egyetem-
mel közösen több mint egymilliárd
forintot nyertek a „Gyakorlatorien-

tált felsõfokú képzések infrastruk-
turális és készségfejlesztése” elne-
vezésû pályázaton, ami három év-
re biztosítja terveikhez a forrást.
Ebbõl a támogatásból finanszíroz-
zák a tananyagfejlesztést, amelyen
öt mérnök dolgozik. Feladatuk az,
hogy a beérkezett vállalati projekte-
ket tananyaggá alakítsák át. Mint
mondta, olyan kiváló partnerekkel
mûködnek együtt, mint a Pricewa-
terhouse Coopers. A cég dolgozta
ki számukra a projektalapú oktatás
módszertanát, amelynek köszön-
hetõen a tesztmérnök szakra felvé-
telt nyerõk olyan innovatív oktatás-
ban részesülhetnek, ami még soha
nem volt az országban. Érdemes
ezt alaposan megfontolni. 

Balaicz Zoltánné, a PEZEK
Nyelvi és Felnõttképzési Irodájá-
nak vezetõje az egyetem profiljá-

hoz illeszkedõ két nagy tevékeny-
ségüket mutatta be. Az angol, né-
met, francia, orosz, olasz, észt, finn
és kínai nyelvi képzéseiket az
egyetemi hallgatókon kívül a lakos-
ságnak és a cégeknek is ajánlják.
Az általános mellett több ágazat-

hoz kapcsolódó szakmai nyelvi
képzéseket is lebonyolítanak a cé-
gek igényei alapján, valamint
nyelvvizsgára felkészítõ tanfolya-
mokat is. Korábban csak a BGE
gazdasági szaknyelvi vizsgája volt
elérhetõ angol és német nyelvbõl
náluk, a bõvítést követõen a Goe-
the nyelvvizsga német nyelvbõl,
valamint a Pannon nyelvvizsga an-
gol nyelvbõl is rendelkezésükre áll.
Szakmai képzéseik többek között
a robotprogramozás, a dróntech-
nológia, az informatika, az önme-
nedzselés és a brandépítés terüle-
teit ölelik fel. Nyári egyetem elne-
vezéssel középiskolás fiataloknak
is hirdettek meg 15 órás képzése-
ket, ösztönözve arra õket, hogy a
Zalaegerszegi Egyetemi Közpon-
tot válasszák továbbtanulásuk
helyszínéül.

A sok éves elhanyagolásnak,
valamint a karbantartási és felújí-
tási munkák teljes hiányának kö-
vetkeztében a zalaegerszegi régi
városháza épülete kritikus álla-
potban van: komoly szerkezeti
beázást, felvizesedést és süllye-
dést szenvedett, valamint számos

tartószerkezeti repedéssel is
küzd.

Az MCC a városvezetéssel
szorosan együttmûködve dolgozik
a történelmi épület revitalizáció-
ján. A 2021-ben készített állapot-
felmérés és statikai szakvélemény
eredménye szerint a teljes épület

felújítandó, tartószerkezeti meg-
erõsítések szükségesek, a pince-
szinten és a földszinten található
(üzlet)helyiségekben pedig a stati-
kus használati korlátozást rendelt
el.

A régi városháza épületének
tervezésre vonatkozó közbeszer-
zési eljárása hamarosan kezdetét

veszi, az elõkészü-
leti munkák a végé-
hez közelednek. A
tervezési folyamat
elsõ lépése az épü-
let meglévõ állapo-
tának dokumentálá-
sa; majd a koncep-
ciótervek benyújtá-
sa az épület felújí-
tására és szüksé-
ges átalakításának
mértékére vonatko-
zóan; a koncepció-
tervek továbbdolgo-
zása, majd az elfo-
gadott változat ha-
tósági egyeztetése;
végül az engedé-
lyezési, majd a kivi-
teli tervdokumentá-
ció elkészítése.

A kivitelezést kö-
vetõen az épület –
a tervek szerint –
néhány éven belül
visszakapja régi fé-

nyét, ismét a város egyik ikonikus
pontja lehet. A teljes körû felújítá-
sának köszönhetõen a Zala me-
gyei tehetséges fiatalok is lehetõ-
séget kapnak arra, hogy kellemes
környezetben, történelmi falak kö-
zött fejleszthessék tudásukat. Az
MCC nemcsak új funkcióval ru-
házza majd fel az épületet, hanem
újra be is kapcsolja azt a város
kulturális életének körforgásába:
közösségi teret rendez be a diá-
koknak, a városban élõket célozva
pedig nyitott programokat szervez.  

A Mathias Corvinus Collegium
2021-ben indította el képzéseit Za-
laegerszegen. Ingyenes tehetség-
gondozó programot kínál vala-
mennyi zalai általános és középis-
kolás diáknak, ahol a felvételt
nyert gyerekek az iskolai tanulmá-
nyaikat kiegészítõ, a sikeres felvé-
telit, érettségit segítõ és a hétköz-
napi életükben is hasznosítható,
széles körû tudás megszerzésére
kapnak lehetõséget. Jelenleg a ré-
gió Fiatal Tehetség Programja 25
diák, Középiskolás Programja pe-
dig 113 fiatal tehetség fejlõdését
teszi lehetõvé.

Az MCC honlapján minden in-
formáció megtalálható a zalaeger-
szegi régi városháza épületének
felújításával kapcsolatban.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, kisebb sebészeti

beavatkozásokkal, visszér-,
aranyérmûtétekkel, traumatológai
és urológiai beavatkozásokkal in-
dulnak, késõbb kisebb szülészeti
és nõgyógyászati operációkat is
végeznek majd itt. 

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos azt mondta,
az elkövetkezõ idõszakban nagyobb
kihívás lesz a járvány miatt az ellátá-
si láncok elakadásának kezelése.
Az egészségügy azonban nem
szenvedhet hiányt, mert nemzet-
stratégiai érdek, hogy annak minden
területe jól mûködjön. Ezt szolgálja
az egynapos sebészeti ellátás, to-
vábbá a kórház belgyógyászati osz-
tályainak tervezett rekonstrukciója
mintegy 29 milliárd forintból.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett,
hogy az egynapos sebészet min-
denki számára elõny, de fõleg a
betegnek, mert a lehetõ legkeve-
sebbet kell a kórházban tartóz-
kodniuk. Mint mondta, a szép, új
környezet, a korszerû eszközök
semmit sem érnek felkészült
szakszemélyzet nélkül. Itt a kór-
házban kiváló orvosok és nõvérek
dolgoznak, akiknek a város lakos-
sága nevében is kifejezte köszö-
netét.  

Dr. Kecskés Gábor részlegve-
zetõ fõorvos mutatta be az egyna-
pos sebészeti centrumot, amely ki-
zárólag az egység munkáját szol-
gálja, és amelynek lelke a mûtõ a
kor technikai szintjének megfelelõ
gép- és mûszerparkkal.

ZALAEGERSZEGI
FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ

AZ EGERSZEG FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGRENDEZIK
A XX. ZALAEGERSZEGI FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓT,

MELYNEK HELYSZÍNE A DÍSZ TÉR.

10.30-tól Fúvósfelvonulás az Ady mozitól a Kéklámpás
felvonulás után

10.45-kor Polgármesteri köszöntõ a Dísz téren,
majd három zenekar közös térzenéje

11.00-tõl Résztvevõ zenekarok önálló koncertje

RÉSZTVEVÕK:
• Készenléti Rendõrség Zenekara
• Pénzügyõr Zenekar
• Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar

TÁMOGATÓK: 
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Bethlen Gábor

Alapkezelõ Zrt. Pálóczi Horváth Ádám
Alapfokú Mûvészet Iskola Klimatrend Hungary Kft.

A rendezvény szervezõje:

Egerszegi Fúvószene

Alapítvány

ZALAEGERSZEG, 2022. JÚNIUS 18. (SZOMBAT)

A REZSIMENTOR ZRT.
A LAKOSSÁG ÉS A VÁLLALKOZÁSOK SZOLGÁLATÁBAN

LAKOSSÁGI ÜGYFELEINKNEK:

Módosították a 100%-os, napelemes és fûtéskorszerûsítési pályázat kiírását!!

– NEM LESZ 3. és 4. ütem!

– Minden pénzt kiosztanak a tavaly beadottak között, plusz aki még belefér a 2.

ütembe!

– Ha elfogy a keret, vagy meglesz a 45.000 ügyfél, felfüggesztik a pályázatot.

– Döntéshozatal szabálya: A felhívás 2. ütemére beérkezõ pályázatokról a beér-

kezés sorrendjében történik a döntéshozatal!

– A lakásfelújítási, a maximum 3 M Ft visszatérítésre jogosító pályázat még elérhetõ!

– A pályázatok megírását, beadását és komplett kivitelezését is mi intézzük!

– AZ IDÕ ROHAMOSAN FOGY, DÖNTENI KELL!!

– A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2022. SZEPTEMBER.

LAKOSSÁGI NAPELEM, KLÍMA, HÕSZIVATTYÚ KIVITELEZÉSE KÉSZPÉNZBÕL,

RÉSZLETFIZETÉSSEL, HITELBÕL!

CÉGES ÜGYFELEKNEK:

– Kizárólag lakossági fogyasztók maradhatnak a rezsicsökkentés rendszerében,

– A mai 30 Ft/kWh helyett nettó 120 Ft/kWh lesz a villany ára, akár már augusz-

tustól?

– a piaci árakhoz képest olcsóbb áram- és gázbeszerzés

– napelemmel, fûtõ-hûtõ klímával nulla áram- és gázszámla

– ehhez Rezsimentor-részletfizetés

– ESCO-finanszírozás

Szabó András

projektmenedzser, fiókvezetõ

mobil: +36-70/340-5075

szabo.andras.rezsimentor@gmail.com

CSAK A MÛTÉT NAPJÁN KELL BENT LENNI

SEGÍTSÉGET KÉRÜNK!
Kedves múzeum- és skanzenbarátok!

2018. év végén került a Göcseji Múzeumba az 1796-ban Kis-
somlyón, az evangélikus templomban felállított, majd onnan a
vöcköndi katolikus templomba áthelyezett barokk orgona.

A hangszer mûtárgyként is nagy kincs a számunkra, de az iga-
zi közösségi értékét az adhatja majd, ha a Göcseji Falumúzeum-
ban, a zalacsébi fatemplomban újra megszólalhat!

A restaurátorok már gõzerõvel dolgoznak a jelenleg nagyon
rossz állapotban lévõ hangszer rendbetételén, de a munka befeje-
zéséhez még anyagi segítségre van szükségünk.

2022. május 27-én, pénteken a Városi Hangverseny- és Kiállí-
tóteremben megrendezett orgona- és zongorakoncert teljes bevé-
tele is ezt a nemes célt szolgálta. Még egyszer köszönjük a közre-
mûködõknek és a jó szívvel mellénk álló hallgatóságnak!

Amennyiben módjukban áll, kérjük, lehetõségeik szerint Önök
is támogassák közös célunk megvalósulását!

Hisszük, hogy felemelõ érzés lesz majd a régi hangszer zengõ
hangját újból hallani, és újabb rendkívüli élményt nyújthat a Gö-
cseji Falumúzeum kedves látogatóinak!

Az adományokat a Göcseji Múzeum Salla Alapítványának
számlaszámára gyûjtjük online kártyás fizetéssel a Donably rend-
szerén keresztül, vagy hagyományos módon utalással a  Buda-
pest Bank 10104961-38266900-01003004 számlaszámára. Ha
utalással küldi el támogatását, kérjük, a megjegyzés rovatba rög-
zítse: „Adomány a Klügel-orgona restaurálására”.

Elõre is köszönjük a támogatásukat!

VISSZAKAPJA RÉGI FÉNYÉT
FELÚJÍTJÁK AZ EGYKORI VÁROSHÁZÁT

Kezdetét veszi a zalaegerszegi régi városháza épületére kiírt
közbeszerzési eljárás: az épület felújítására és szükséges átalakí-
tásának mértékére nyújthatók be a koncepciótervek. Az épület
néhány éven belül visszakaphatja régi fényét és új, fõ funkciójá-
nak köszönhetõen diákélettel tölti majd meg tereit. A Mathias
Corvinus Collegium (MCC) tervei szerint jövõre megkezdõdhet a
kivitelezés, és 2024 szeptemberétõl a zalaegerszegi diákokat már
a felújított épületben tanítanák a neves szakemberek.

– pP fotó

TÉTELEK HELYETT PROJEKTEK
INNOVATÍV OKTATÁSI MÓDSZER A TESZTMÉRNÖK SZAKON

A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja (PEZEK)
az országban elsõként vezeti be a projektalapú oktatást a 2022
szeptemberében induló új képzésén, a tesztmérnök alapképzési
szakon. A felvételt nyert hallgatóknak nem kell vizsgát tenni fizi-
kából és matematikából. A két tantárgybeli tudásukat a 3–5 fõs
csoportokban teljesített projektekbõl mérik le, és értékelik
részkreditekkel, amely alapján megkapják az érdemjegyeket. 

Balaicz Zoltánné, dr. Németh István és Szili-Fodor Dóra
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– b. k. –

A programnak már hagyomá-
nya van tavasz végén, nyár elején,
amikor is a családok, gyerekek,
szülõk és a pedagógusok egy vi-
dám délutánt töltenek együtt. A
szabadtéri rendezvénybõl befolyt
összeg az iskolai egyesületen ke-
resztül a gyerekek javára fordító-
dik.

Három év kihagyás után a nagy
izgalommal várt rendezvény látvá-
nyos „parasztolimpiát” is magában
foglalt, ahol 16, felnõttek és gyere-
kek alkotta csapat versenyzett
egymással. Újdonságként olimpiai
láng is gyúlt Gecse Péter alpolgár-
mester közremûködésével, tájé-
koztatta lapunkat Herkliné Ebedli
Gyöngyi iskolaigazgató, önkor-
mányzati képviselõ. 

– A nap során befolyt adomá-
nyokat visszaforgatjuk erdei iskolá-
ra, táborokra, éppen aktuális, a
gyerekek javát szolgáló kiadásokra
– mondta a képviselõ. – Nagyon

sok érdeklõdõ volt a rendezvé-
nyen, ahol lehetett, az egész csa-
lád részt vett. A felnõttek fõztek,
1000 palacsintát kisütöttek, min-
den gyereknek járt hot dog. Na-
gyon sok támogatást kaptunk a
szülõktõl, ki kell emelni a pozitív
hozzáállásukat, aktivitásukat. A pá-
lyázati keret pedig a programot szí-
nesítette, így voltak íjászok, ku-
tyásbemutató, népzene. Az olimpi-
át a „Cukorborsók” csapat nyerte,
övüké a vándorserleg. De a mai
napon mindenki nyert, sikeres volt
a rendezvény, megtartjuk jövõre is. 

– Addig is melyek a közeljövõ
programjai, itt Csácsban?

– Májusfa-kitáncolással zárul a
tavaszi programsorozat június
11-én. Újdonságként lesz a telepü-
lésrészen Szentiván-éji rendez-
vény. A gyerekeknek pedig nyáron
sport, nyelvi, kézmûves- és olva-
sótábort szervezünk. Augusztus-
ban pedig a szokásos Csácsbo-
zsoki Fesztiválra várjuk a telepü-
lésrész és a város lakosságát. 

KÖZÖSSÉGI NAP CSÁCSBAN
SZÍNES PROGRAMOKKAL KÉSZÜLNEK

Az iskola, az óvoda és a mûvelõdési ház közös szervezésében,
a szülõk és az Izsák-iskola egyesülete közremûködésével, helyi
pályázati támogatással nagyszabású családi napot szervezetek
június elején a csácsi iskola udvarán.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
Tomori Pál utcai helyszínen el-
mondta, hogy az önkormányzat
bár nem fenntartója a kórháznak,
de ahol tud, segít, többek között
a parkolási gondok enyhítésével
az egészségügyi intézmény kö-
rül. Ennek jegyében adnak min-
den évben 200 parkolóbérletet a
kórház dolgozói számára, a Má-
tyás király utcában ezért bõvítet-
ték a meglévõ várakozóhelyek
számát 20-szal, és létesítettek
45-öt a Mindszenty-iskola felépí-
tett torna- és vívócsarnoka elõtt.
A Tomori Pál utca közmû-re-
konstrukcióját követõn újabb 35
parkolóhely létesülhet. A kórház
melletti parknál 50 új várakozó-

hellyel növelik a meglévõk szá-
mát a késõbbiekben. Mindez ös-
szesen 150 új parkolóhely kiala-

kítását jelenti majd a kórház kö-
rül. 

Galbavy Zoltán településrészi
önkormányzati képviselõ elmond-
ta, hogy a Tomori utcában több
mint 88 millió forintos beruházás-
ban valósult meg az ivóvíz- és a
szennyvízhálózat rekonstrukció-
ja. A folytatásban az áramszolgál-
tató kicseréli a gázvezetéket, amit

a zárt csapadékvíz-csatorna ki-
építése követ. A rendszerbe be-
kötik a lakóházak ereszcsatorna-
lefolyóit. Ezt befejezve kezdõdik
meg a Tomori Pál és a Szent
László utcákban az út- és a járda-
burkolat helyreállítása, valamint a
parkolók építése.

A képviselõ körzetében a vas-
útállomás elõtti autóbusz-de-
centrumban is munkálatok zajla-
nak. Itt már részben felújították
az útburkolatot 6 millió forintból
2021 végén. A második ütem
400 négyzetmétert érint. Három
elválasztószigetet elbontanak,
kiépítik a csapadékvíz-elveze-
tést, újraaszfaltozzák a területet,

amelyre 17,9 millió forintot fordí-
tanak. 

A Csácsi utca helyreállításá-
nak második üteme elkészült.
Balaicz Zoltán polgármester itt
arról beszélt, hogy a 869 út és
járda karbantartása nagy terhet
ró városra. Erre évente mind-
össze 300 millió forint áll rendel-
kezésükre. A Kovács Károly Vá-
rosépítõ Program azért bír nagy
jelentõséggel, mert 2024-ig közel
szász helyszínen újulhatnak meg
és épülhetnek utak, járdák, par-
kolók a városban 15 milliárd fo-
rintos kormányzati támogatásból.
A Csácsi utca második üteme is
ennek köszönhetõen valósult
meg 127 millió forintból.

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos azt
mondta, jelentõs a gépkocsifor-
galom a városban. Ma mintegy
50 ezer jármû közlekedik az uta-
kon, a belvárosban a reggeli és a
délutáni órákban dugók alakul-
nak ki. A következõ idõszakban
az is feladat lesz, hogyan tudják
a várost közlekedhetõbbé tenni.

Herkliné Ebedli Gyöngyi tele-
pülésrészi önkormányzati képvi-
selõ örömét fejezte ki, hogy a
Csácsi utca helyreállításával
Csácsbozsok legrégebbi utcája
szépült meg. A mostani beruhá-
zásban az útburkolatot 470 méte-
ren, míg a járdát 210 méteren újí-
tották fel. Ahogy korábban az is-
kola környékén, ide is telepítettek
egy szakaszon díszcseresznye
fasort, amellyel a városrész zöld-
övezeti jellegét kívánják erõsíteni.  

Makovecz Tamás képviselõ
körzetében 41 millió forintos be-
ruházás fejezõdött be. A Madách
utca 16–18. szám alatti tömbbel-
sõben összesen 21 várakozóhe-
lyet alakítottak ki a parkolási gon-
dok enyhítésére. A biztonságos
gyalogosforgalom érdekében az
út északi és déli oldalán létesített
parkolók mögött betonlap burko-
latú járdát építettek, a tûzivíztá-
rozó helyén létrehozott parkolók-
nál pedig védõkorlátot.

PARKOLÓÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁS
A KOVÁCS KÁROLY VÁROSÉPÍTÕ PROGRAM KERETÉBEN
Az elmúlt idõszakban négy beruházási helyszínen tartott sajtó-

bejárást a város önkormányzata. A Tomori Pál, a Csácsi és a Ma-
dách Imre utcákat valamint a vasútállomás elõtti autóbusz-
decentrumot érintõ útfelújítási és parkolóépítési munkálatok a
Kovács Károly Városépítõ Program keretében valósultak meg il-
letve valósulnak meg.

Vigh László, Herkliné Ebedli Gyöngyi és Balaicz Zoltán a Csácsi utcában.

Balaicz Zoltán és Galbavy Zoltán a Tomori utcában.

A ZÁÉV Zrt. több mint 80 mil-
liárd forintos árbevétellel zárta
a 2021-es évet. Ezzel a pénz-
ügyi eredménnyel újabb rekor-
dot ért el. Hazánk egyik legna-
gyobb magasépítési vállalata
olyan nagy ívû beruházásokat
tudhat magáénak, mint a közel-
múltban átadott Zalaegerszegi
Tanuszoda, vagy a budapesti új
Néprajzi Múzeum és Látogató-
központ.  

– Antal Lívia –

– Idén milyen év elé néznek,
mely tényezõk nehezítik az épí-
tõipar helyzetét? – kérdeztük
Dormán Józsefet, a zalaegerszegi
székhelyû ZÁÉV Zrt. vezérigazga-
tóját.

– Valóban nagyon sikeres évet
zárhattunk, de ahogy tavaly a
pandémia, idén az orosz–ukrán
háború, az energia- és az alap-
anyagárak további emelkedése és
a forint gyengülése nyomja rá a
bélyegét tevékenységünkre. A há-
ború miatt a korábbi árrobbanás-
hoz képest még tovább nõttek az
építõanyagárak, márciustól a be-
tonacél és más acéltermékek ára
több mint 50 százalékkal növeke-
dett. Ez a tendencia igaz az ener-
giaárak növekedése miatt érintett
alapanyagok, építõipari termékek
esetében is, amelyek tekintetében
15–20 százalékos emelkedés kö-
vetkezett be. Mindez hiányt ered-
ményezett a piacon, ugyanis a
gyártók kivárnak. Csak annyit állí-
tanak elõ, amennyi szükséges. A
magas energiaárak mellett nem
akarnak készleteket felhalmozni,
ami miatt az ellátási utak is belas-
sultak. Nem látjuk a végét annak,
hogy ez meddig fog tartani. Való-
színû, hogy a kereslet visszaesése
valamilyen szinten befolyással
lesz az építõanyagárakra, de az
már hiú ábránd, hogy ez nagymér-
tékben csökken majd az ilyen ma-
gas energiaárak mellett. 

– Milyen beruházásokon dol-
goztak, dolgoznak? Melyekre
büszkék leginkább?

– Zalaegerszegen három olyan
komoly beruházást hajtottunk vég-
re, amelyekre egyaránt büszkék
lehetünk. A közelmúltban átadott
sport- és tanuszodával Zalaeger-
szeg is belépett a megyei jogú vá-
rosok sorába, ahol 50 méteres, 10
pályás medence van. A FINA-mi-
nõsítést kapott versenymedencé-
vel, a wellnessrészleggel, a tan-
medencével, a kültéri medencével
és a pancsolóval komplex szol-
gáltatást nyújtó létesítmény jött lét-
re egy modern és impozáns épü-
letben. Azt gondolom, hogy a
Göcseji Múzeum rekonstrukciójá-
val is egy látványos épületet ve-
hettek ismét birtokba a látogatók.
A Mindszentyneum teljesen kont-

rasztja a múzeum mûemlék épüle-
tének. Belsõépítészeti megoldá-
saiban is teljesen modern, ahogy

az interaktív kiállítóterek kialakítá-
sában is, ami vidéken igazán ritka-
ságnak számít.  

– Az új Néprajzi Múzeum
megépítésével Európában egye-
dülálló épületet hoztak létre. 

– Az épület több szempontból
is egyedi. A közel félmillió pixelbõl
kialakított homlokzati díszítésé-
vel, a több mint hétezer négyzet-
méteres tetõkertjével, valamint az
íves architektúráját tartó szerke-
zettel Európában is különleges-
nek számít. Ezt a technológiai
megoldást még senki nem alkal-
mazta Magyarországon. 2018-
ban, már tervei alapján, a londoni
International Property Awardson
a világ legjobb középületének vá-
lasztotta, és egyben a Best Archi-
tecture fõdíjjal is kitüntették. Az új
Néprajzi Múzeum megépítése
emiatt is azon kivitelezések sorá-
ba tartozik a ZÁÉV életében,
amelyre igencsak büszkék lehe-

tünk. Ezt valóban látni kell, aján-
lom mindenkinek, hogy egyszer
nézze meg a családjával. 

– Milyen kivitelezési felada-
taik vannak még az országban?

– A zalaegerszegi harcjármû-
gyárban feladatunk még a teszt-
környezetben a tesztkamrák építé-
se, ami kitart az év végéig. A jár-
mûipari tesztpálya környezetében
építjük a gyõri Széchenyi István
Egyetem inkubációs épületét,
amellyel két hónap múlva készen
leszünk. A Vas megyei Bükfürdõn
a Hunguest Hotel Répce felújítá-
sán dolgozunk, melynek egy ré-
szét már augusztus végén átadjuk.
Szekszárdon Tudásközpontot épí-
tünk, amely otthona lesz a levéltár-
nak és a könyvtárnak. Kivitelezése
ütemterv szerint halad. Hamaro-
san befejezzük a lakitelki Hun-
garikum Hotel építését, melynek
épülete ugyancsak kuriózumnak
számít. Ahogy elnevezése is el-
árulja hungarikumok, magyar motí-
vumok díszítik a belsõ tereket, a
szobákat, amelyek interaktív mó-
don tableten is megjeleníthetõk.
Budapesten a Testnevelési Egye-
tem második ütemén dolgozunk. A
fõvárosi Országos Sportegészség-
ügyi Intézet, ismertebb nevén
Sportkórház felújításával jövõ év
elejére készülünk el. 

Legnagyobb feladatunk a
Nemzeti Atlétikai Stadion kivitele-
zése, amellyel idõarányosan jól ál-
lunk. 2023 augusztusában lesz az
atlétikai világbajnokság, ezért épí-
tését a jövõ év tavaszára be kell
fejeznünk. Ha sorrendet állítanánk
fel értékben, nagyságrendben és
különleges építészeti megoldá-
sokban az elmúlt idõszakot érintõ
legjelentõsebb kivitelezési mun-
káink között, akkor elmondhatjuk,
hogy továbbra is elsõ a Puskás
Aréna, második a még épülõ atlé-
tikai stadion és harmadik az új
Néprajzi Múzeum – emelte ki vé-
gül Dormán József, a ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója.

A Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda épülete és versenymedencéje.

Az új Néprajzi Múzeum Budapesten.

TANUSZODA, NÉPRAJZI MÚZEUM, ATLÉTIKAI STADION
NAGY ÍVÛ BERUHÁZÁSOK A ZÁÉV ZRT. KIVITELEZÉSÉBEN
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A „Deák Antal a pozsonyi dié-
tán” címû kötetet a közelmúltban
mutatták be a Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtárban. Kö-
szöntõt Balaicz Zoltán polgár-
mester, valamint a kiadó nevében
dr. Pelyach István szerkesztõ, az
Országház Könyvkiadó koordiná-
tora mondott. Mint elhangzott: a
szerkesztõnek ezúttal kevés dol-
ga akadt, hiszen Molnár András
kiváló történész, aki ismét egy ki-
váló munkát tett le az asztalra.

A könyvet Kiss Gábor könyv-
tárigazgató, majd dr. Gyimesi
Endre történész, nyugalmazott
levéltárigazgató mutatta be. A kö-
tet létrejöttével kapcsolatban
Kiss Gábor felidézte: Deák Antal
több alkalommal volt Zala várme-

gye országgyûlési követe a po-
zsonyi diétán. Az utókor szeren-
cséjére 1825–1842 között inten-
zív levelezést folytatott a
Pusztaszentlászlón élõ sógorá-
val, Oszterhueber Józseffel, aki-
vel nemcsak Antal, hanem Deák
Ferenc is jó kapcsolatban állt.
Oszterhueber folyamatosan tá-
mogatta is a Deák testvérek poli-
tikai, közéleti tevékenységét. An-
tal levelei kendõzetlenül és na-
gyon õszintén íródtak, így rajzo-
lódhat ki belõle egy Pozsonyba
érkezett zalai követ politikai tevé-
kenysége, hétköznapi élete.  Kö-
vetté választásától kezdve, napi-
díján át (melyrõl elsõ körben le is
mondott), az úgynevezett sérelmi
kérdésekig, vagy a magyar nyelv
ügyéig.

Kiss Gábor azt is elmondta,

hogy Deák Antal levelezése elõ-
ször a zalaegerszegi Gráner csa-
ládhoz került. A millenniumi ké-
szülõdés idõszakában aztán a le-
veleket megvásárolta az Ország-
gyûlés dr. Gráner Ernõ budapesti
ügyvédtõl. A dokumentumok egy
idõ után elfelejtõdtek, sokáig el-
veszettnek hitték õket. Az Or-
szággyûlés Könyvtárában 2018-
ban akadtak rá az értékes forrás-
anyagra, mely kutathatóvá vált.
Így került a reformkori levelezés
Molnár András látókörébe. A
szerzõnek tavaly „Deák Antal ha-
gyatéka” címmel már jelent meg
egy könyve a témával kapcsolat-
ban, most azonban más megkö-
zelítésben dolgozta fel a rendel-
kezésére álló dokumentumokat.

A levelek lehetõvé teszik Deák
Antal életrajzának, közéleti mun-
kásságának és a Deák testvérek
eltérõ politikai gondolkodásának
pontosabb rekonstruálását. Sok
új és a korábbi ismereteket ki-
egészítõ információt tartalmaz-
nak az 1825–1827-es és az
1830-as országgyûlések történe-
térõl, illetve az ezeknél jóval is-
mertebb, 1832–1836-os diéta
kezdeti idõszakáról.

Dr. Gyimesi Endre a kiadványt
ismertetve többek között elmond-
ta: Deák Antalnak az egyik leg-
kedveltebb programja és szabad-
idõs tevékenysége a levélírás
volt. Gyakran 15 oldalas levele-
ket is írt sógorának, beavatva õt
legszemélyesebb dolgaiba. Pél-
dául a bálok, fogadások, lakomák
(néha már unalmas) világába,
nõügyeibe (Ferenchez hason-
lóan soha nem nõsült meg) és
egészségügyi problémáiba is.
Mint fogalmazott, Molnár András-
nál talán senki nem ismeri jobban
Magyarországon a reformkort.
Örömteli, hogy tudományos mun-

kája révén egy újabb kötettel let-
tünk gazdagabbak.

A kiadványt számos kép is il-
lusztrálja, melyekrõl Molnár András
szólt. A képanyag jó része a po-
zsonyi nemzeti galéria honlapján
található digitalizált állományból
való, melyek között nagyon sok re-
formkori képet talált a történész.

De a hazai közgyûjtemények anya-
gából is válogatott. Pozsonyi utca-
képek, az Országgyûlés belsõ terei
is megelevenednek. A borítón pe-
dig Ignaz Josef Weissenberg szí-
nezett litográfiájának egy részlete
látható, mely a pozsonyi Karolina
hidat ábrázolja; amin a városba ér-
kezõ elsõként áthaladt.

5Kultúra
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Tenki Zoltán énekes, szövegíró
lapunk érdeklõdésére elmondta:
áprilisban az Apáczai ÁMK-ban
már tartottak egy jól sikerült lemez-
bemutatót (a Körzeti Stúdió együt-
tessel közösen, hiszen nekik is ak-
koriban jelent meg új albumuk), ám
az EgerszegFeszten most szeret-
nék megismételni a bulit.

A lemezen hét új szám hallható,
de a régebbi szerzeményekbõl is
válogattak, ugyanis egy hat évvel
ezelõtti kislemez (a Gáz van címû)
anyaga is felkerült az albumra.
Ami a tematikát illeti: a szülõföld
szeretete, a szerelem és némi tár-
sadalomkritika egyaránt megjele-
nik a Zaklatás szövegvilágában.
Foglalkoztatja õket például az el-
vándorlás kérdése, a hétköznapok
monotóniája, és az ebbõl való ki-
szakadás vágya. Az énekes sze-

rint pedig a „Gáz van” címû szám,
mely több mint hat éve íródott,
egyfajta jóslatként is felfogható; a

gazdasági világválság éppúgy
megfogalmazódik a szövegben,
mint a háború, illetve hogy „nem
jön a csövön a gáz”. 

A lemezen vendég elõadók is
szerepelnek, többek között Kardos
Bozi Endre a Szülõföldem címû
dalban furulyázik, az Egyedül cí-

mû számban pedig Tenki Zolival
Pércsi Beáta énekel duettet. Ezen-
kívül Gombos Luca és Tóth Natá-
lia énekel, illetve vokálozik az al-
bumon. A hangmérnök Köves
Marcell volt, az albumon hallható
régi kislemez hangfelvételeit pedig
Herczeg Miklós készítette. A le-
mezborító Szakter Judit festõmû-
vész munkáját dicséri. 

A Zaklatás a jelenlegi felállás-
ban (Tenki Zoltán – ének; Tóth Fe-
renc – gitár; Szanati Szabolcs –
basszusgitár; Bogár Tamás – dob)
készül a június 19-i koncertre,
melyre a Dísz téri Fesztiválszínpa-
don kerül sor 16 órától. A nyár fo-
lyamán pedig több motorostalálko-
zón vesznek részt. A zenekar tagjai
azt tapasztalják, hogy közönségük
és rajongóik fõleg a motorosok kö-
rébõl kerülnek ki. Õk érzik igazán
az általuk megjelenített életérzést.

Kérdésünkre Tenki Zoltán azt is
elmondta, hogy bár punk zenekar-
ként alakultak meg közel harminc
évvel ezelõtt, azóta rengeteg él-
mény érte õket, sokféle zenei mû-
fajjal találkoztak, ami csiszolta az
õ stílusukat is. Szeretnek kísérle-
tezni a rockzene más irányzatai-
val, s úgy érzik, zeneileg sokat fej-
lõdtek, modernizálódtak az utóbbi
években. Ugyanakkor egy-egy
koncerten szívesen játszanak régi
Ramones- vagy Motörhead-feldol-
gozásokat is.

SZEGEK A SZÍVEMBEN AZ EGERSZEGFESZTEN
A DÍSZ TÉRI SZÍNPADON LÉP FEL A ZAKLATÁS

Az EgerszegFeszten lép fel legújabb albumával a Zaklatás ze-
nekar. Az 1995-ben alakult punk/rock együttesnek márciusban je-
lent meg a Szegek a szívemben címû lemeze, mely immár a ne-
gyedik albumuk.

– pP –

A történész, levéltáros, egyete-
mi oktató elõadásában jó néhány
tévképzetet eloszlatott. Beveze-
tésképpen a tyúkos sztorit is. Mint
elmondta: Kádáréknak valóban
voltak tyúkjaik, akiket biztosan
krumplihéjjal is etettek, ám az álla-
tokat nyilván nem a pártfõtitkár
gondozta. A puritánságáról szóló
legendák az 1956 utáni idõszak-
hoz köthetõk, de mi volt elõtte? A
Rákosi-korszakban Kádár János
egy szürke eminenciás volt, aki
egyáltalán nem tûnt másnak, mint
a pártvezetés többi tagja. Kultusza
a forradalom leverését követõ idõ-
szakban alakult ki. Ennek része
volt például az is, hogy munkás
származása miatt sokak szemé-
ben egyenlõnek tûnt a hétköznapi
emberekkel, de Kádár valójában
sosem volt „melós”. Írógépmûsze-
részként végzett, ami akkoriban
elit szakmának számított.

A történész szerint hatalmát az
is segítette legalizálni, hogy maga

is szenvedett a Rákosi-kor alatt
(1951-ben letartóztatták és politi-
kai tisztségeitõl megfosztották,
ezeket azonban 1954-es szabadu-
lása után visszakapta), illetve,
hogy ódzkodott a fényûzéstõl.
Legalábbis a korszak más politiku-
saihoz képest. Ugyanakkor a Ká-
dár-villa a Rózsadombon állt – és
mint azt Majtényi György megfo-
galmazta – a korszak ideológiája
alapján legkevésbé sem gondol-
nánk, hogy a kommunista pártve-
zért barokk enteriõr vette körül, ér-
tékes festményekkel a falakon.
Na, és a neobarokk sakkasztal
sem éppen a puritán életformához
tartozott. Sõt az sem, hogy lakbe-
rendezõk segítik a terek kialakítá-
sát. A rendszer elitjének más tag-
jaihoz hasonlóan hétköznapjait
nagyban segítette/kiszolgálta – az
úgynevezett „négy K”: a K-vonal
(zárt láncú, kormányzati telefonvo-
nal), a kocsi, a kégli és a külföldi
út. (Mások szerint akár a Kékes-
tetõ, a Kútvölgyi kórház, a Kerepe-
si temetõ és a „kurvák” is ide sorol-

hatók. Bár utóbbiak Kádár életé-
ben bizonyosan nem kaptak sze-
repet.) A történész szerint tény,
hogy a kommunista elit  életvitele
sok szempontból a Horthy-kori elit
szokásait követte.

Ebbe az ivászat és a vadászat is
beletartozik. Elõbbire jó példa egy
ironikus szólás, mely szerint a mun-
kásosztály itala a konyak, melyet
azonban a választott képviselõk út-
ján fogyasztanak. Akárhogy is, Ká-
dár bírta a tempót, jól tudott mások-
hoz (más országok pártvezetõihez)
alkalmazkodni; az ivás terén is.
Még Hruscsovval is lépést tartott,
ami azért nem volt könnyû. Ami a

vadászatot illeti: a kommunizmus
idején is megmaradt a legfelsõbb
körök legkedveltebb idõtöltésének.
A Horthy-féle társaságok mintájára
1964-ben létrejött az Egyetértés
Vadásztársaság. Aki pedig a hata-
lom közelébe szeretett volna kerül-
ni, vadászni akart Kádárral; vagyis
egyfajta klientúraépítésre használ-
ták a társaságot. A tagság egy ideig
bõvült, ám egy ponton túl egyre ne-
hezebb volt bejutni a körbe.

Mindezek mellett elmondható,
hogy szigorúan vette munkáját,
környezetében fegyelmet tartott.
Határidõnaplói fennmaradtak, eb-
bõl sok minden kiolvasható: talál-
kozók, utazások, de az is, hogy
nyaranta sokat volt szabadságon,
és szívesen idõzött a Balatonnál.

Majtényi úgy látja, hogy ösz-
szességében sokkal kisebb volt a
különbség Kádár János és más
pártvezetõk élete között, mint
ahogy az a közvélekedésben
megjelent. Van a kultusz, és van a
realitás. A kettõ pedig eltér egy-
mástól. Elõbbi kialakulása azt is
szolgálhatta, hogy az 1956-os for-
radalommal eltiport, elfojtott indu-
latok más irányba csapódjanak le;
ne a pártvezetõ felé. Annál is in-
kább, mert egy olyan társadalom-
ról beszélünk, ahol nincs igazi szo-
lidaritás, se ellenállás, ugyanakkor
vannak ellentétek és indulatok,
melyeknek viszont nincs igazi cél-
pontjuk. Így a Kádár körüli legen-
dák arra is jók voltak, hogy az '56
utáni Magyarországon a pártvezér
és vele az elit elfogadtassa magát.

Hogyan teltek Kádár János hétköznapjai, és mi igaz abból a sok
legendából, mely szerint az egykori pártfõtitkár puritán életet élt,
sõt még tyúkokat is etetett? A Múzeumi esték vitatott történelmi
személyiségeket bemutató elõadás-sorozatának legutóbbi rendez-
vényén dr. Majtényi György kereste a választ a fenti kérdésekre.

„MELÓS” A RÓZSADOMBON?
KÁDÁR KULTUSZA ÉS A PÁRTELIT VALÓSÁGA – A MÚZEUMI ESTÉKEN

Dr. Majtényi György
– pet –

Mint fogalmazott: inkább az volt
jellemzõ, hogy elsõ körben a ko-
rábban be nem mutatott, vagy
csak néhányszor játszott elõadá-
saikat újították fel és próbálták új-

ra, ami sok szervezést igényelt.
Szerencsére a nézõk jó része (kö-
rülbelül a 80 százalékuk) vissza-
tért a bábszínházba. Idén össze-
sen 230 elõadásuk volt, és mint-
egy 24 ezer látogatója akadt a tár-
sulatnak. Az elõadások 20 száza-
léka „táj” volt, vagyis a környezõ
településekre utaztatták a mesé-
ket. A legtöbbet játszó színész
(167 színpadra lépéssel) Szolnok
Ágnes lett, aki a társulati ülés ke-
retében díjat vehetett át.

Az igazgató az évad további ré-
szét értékelve többek között el-
mondta: két elõadással (Égig érõ
fa, Széttáncolt cipellõk) részt vet-
tek a Lázár Ervin-programban.
Utóbbival pedig Szatmárnémetibe
is eljutottak. Sõt az ottani társulat
a bérletes elõadások listájára is
felvette a darabot, így a Griff a jö-
võ évadban legalább egy hétig a
városban vendégeskedik. A társu-
lat idei elsõ új elõadása az Ilók, Mi-
hók és más bolondságok volt,
mely három népmesét fûzött ösz-
sze. Ez is, és az adventi idõszak-
ban bemutatott Hóesésben címû,
Nemes Nagy Ágnes verseibõl álló
darab is nagyon népszerû volt a
nézõk körében. A jövõ évadban
ezt Tatabányán játssza majd a tár-

sulat, legalább tíz alkalommal fel-
lépnek vele a Jászai Mari Színház-
ban. 

Bár a 2021/22-es szezon most
lezárul, azért a bábszínház nyáron
sem tétlenkedik. Több fesztiválra
és bábos találkozóra meghívást

kaptak, de a június 25-i Múzeumok
éjszakáján is fellépnek. Szûcs Ist-
ván két örömhírrõl is beszámolt: a
bábszínház mûvészeti vezetõjét,
Bartal Kiss Ritát a kaposvári Gyer-
mekszínházi Biennálén a legjobb
rendezõnek járó díjjal tüntették ki.
A társulat pedig végre új mikro-
buszt tudott vásárolni, részben ön-
kormányzati támogatásból, rész-
ben pedig egy pályázatnak kö-
szönhetõen.

A csapat a jövõ évad terveivel el-
készült, a próbák augusztus 22-én
kezdõdnek. Egy taggal viszont
csökken az állandó stáb, mert Du-
na Orsolya bábszínész õsztõl más
színháznál folytatja a munkát.

Az ülésen részt vett Balaicz
Zoltán polgármester is, aki amel-
lett, hogy jó pihenést kívánt a tár-
sulatnak, beszámolt a színházfel-
újítás aktualitásairól. Mint mondta:
a színészház felújításával kapcso-
latos közbeszerzés lezárult. A
munkálatok körülbelül 1 milliárd fo-
rintba kerülnek majd, és egy helyi
cég nyerte a pályázatot. A finan-
szírozásról viszont még nem szü-
letett meg a kormánydöntés. A
színház épületének rekonstrukció-
jára kiírt közbeszerzési pályázat
még folyamatban van.

ÉVADZÁRÓ ÜLÉS A GRIFFBEN
VISSZATÉRTEK A NÉZÕK A BÁBSZÍNHÁZBA
Évadzáró társulati ülést tartott a Griff Bábszínház. Szûcs István

igazgató „fura évadnak” nevezte az ideit, utalva arra, hogy a vi-
lágjárvány még meghatározta a munkarendet, bár a vírus miatt
már nem maradt el elõadás.

EGY ZALAI KÖVET POZSONYI ÉLETE
BEPILLANTÁS A REFORMKORI ORSZÁGGYÛLÉS MINDENNAPJAIBA

A pozsonyi diétán zajló események és egy zalai követ minden-
napjai elevenednek meg Molnár András történész, a Zala Megyei
Levéltár igazgatójának legújabb könyvében. A szerzõ az 1825–1833
közötti idõszakra fókuszálva mutatja be Deák Antal (Deák Ferenc
testvére) politikai tevékenységét, a pozsonyi hétköznapokat, sõt a
képviselõ magánéletébe is bepillantást nyerhet az olvasó.
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HELYSZÍNBÕVÜLÉS!
Közlekedési információk:

2022. június 16-án (csütörtök)
00.00 órától június 20. (hétfõ)
05.00 óráig lezárásra kerül a Szé-
chenyi tér és a Kossuth utca Petõ-
fi utcáig tartó szakasza, valamint a
Kazinczy tér Kovács Károly tértõl a
Mártírok útjáig tartó szakasza. A
Mártírok útjáról tilos a bekanyaro-
dás a Balatoni út (Nagytemplom)
felé. A jelzett idõpontban a Volán-
busz járatai terelõ úton közleked-
nek. A lezárással érintett területen
2022. június 16-án (csütörtök)
00.00 órától tilos a parkolás!

2022. június 17-én (péntek)
9.00 órától június 19. (vasárnap)
24.00 óráig a Tüttõssy u. 10–22.
sz. elõtti szakaszára csak az ott la-
kók hajthatnak be, a Kossuth utcá-
ra való haladás nem lehetséges.
Az EgerszegFeszt ideje alatt a
Kisfaludy utcáról nem lehetséges
a Kossuth utcára történõ felhajtás.
A gépjármûforgalom a Petõfi utca
irányába az OTP árkádja alatti át-
járón keresztül történik.

Kérjük, amennyiben lehetsé-
ges, gyalogosan közelítsék meg a
fesztivál helyszínét!

Gépkocsival érkezõk számára
az alábbi lehetõségeket javasol-
juk: Csipke Parkolóház, ZTE Aré-
na melletti parkolók, Kovács Ká-
roly téri parkoló.

A fesztivál területe: Széchenyi
tér – Keresztury tér – Kossuth tér –
Európa tér – Dísz tér – Kossuth ut-
ca Petõfi utcáig tartó szakasza –
Kisfaludy utca Ady utcáig tartó sza-
kasza – Kazinczy tér Mártírok útjá-
tól a Kovács Károly térig tartó sza-
kasza – Mártírok útja Kazinczy tér-
tõl Kisfaludy utcáig tartó szakasza.

A fesztivál területére kizárólag
a technikai személyzet (tûzoltó-
autó, mentõautó, rendõrségi jár-
mûvek, áruszállító jármûvek, ren-
dezõk) jármûvei, az elõadókat és
kellékeiket szállító jármûvek, vala-
mint a mûszaki személyzet jármû-
vei léphetnek be, engedéllyel.
Vigyázzanak magukra és egymásra!

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû, 2022. 09. 01–2023. 12. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.             

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ tér 25. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC törvény szerint a tagintézményben folyó szakmai-pe-
dagógiai munka, óvodapedagógusi feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, felsõfokú óvodapedagógus képesítés, 
• fõiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, büntetlen elõélet, magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. JÚNIUS 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Põdörné Hajdu Ibolya nyújt, a +36-30/991-3986-os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldésé-

vel (8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 2-198/68-2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelõ pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követõen
a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda vezetõje dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos honlapja – 2022. június 8.
• Zalai Hírlap – megyei napilap – 2022. június 13.
• ZalaEgerszeG újság – városi hetilap – 2022. június 14.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû, 2022. 09. 01–2023. 12. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.             

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Petõfi Sándor utca 25–29. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC törvény szerint a tagintézményben folyó szakmai-pe-
dagógiai munka, óvodapedagógusi feladatok ellátása. 

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

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, felsõfokú óvodapedagógus képesítés, 
• fõiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhetõ, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Põdörné Hajdu Ibolya nyújt, a +36-30/991-
3986-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldésé-
vel (Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítószámot:  2-197/68-2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelõ pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követõen
a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda vezetõje dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 18. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos honlapja – 2022. június 8.
Zalai Hírlap – megyei napilap – 2022. június 13.
Zalaegerszeg újság – városi hetilap – 2022. június 14.
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– Elégedett vagyok a megszer-
zett 12. hellyel – kezdte Koller Zol-
tán vezetõedzõ. – A megkapasz-
kodás mellett a hármas célt is si-
került teljesítenünk. A fiatalok fo-
lyamatos játéklehetõségének biz-
tosítása az NB III-as csapatban, a
fejlõdésük felgyorsítása. Az elsõ
csapatban megsérült játékosok
számára, a formájuk visszaszer-
zésére a játéklehetõség biztosítá-
sa. A kevesebbet szerepelt labda-
rúgók szintén játéklehetõséghez
jutottak. A harmadik cél a már em-
lített bentmaradás volt, amit már
4–5 fordulóval a befejezés elõtt
teljesítettünk. 

– A hármas célból melyik tel-
jesült leginkább?

– A további NB III-as szereplé-
sünk magabiztosan. A hármas cél
közül, a fiatalok fejlõdésének is
nagyon örülök, mivel a tavasz so-
rán az elsõ csapatból visszaját-
szók is javarészt fiatalok voltak.
Nem kellett felnõtt játékosokat be-
vetni, hogy bent maradjunk a har-
madik vonalban. Szerepelhettek a
2002-ben, 2003-ban született fia-

talok. Sõt, a tehetségesebbek a
2004-es korosztályból is lehetõsé-
get kaptak. Kámi Belián, Papp
Csongor nevét említeném. Akadt
olyanra is példa, hogy nálunk kez-
dett Mocsi Attila, játékával hozzá-
tett sokat a csapat szerepléséhez,
felkerült az elsõ csapathoz és ott
is bizonyított. Nagyon sajnálom
Halmai Ádámot, aki sérülés miatt
csak a hajrában tudott játszani.
Fontos gólokat szerzett, sikerült

felépítenie magát. Összességé-
ben, egy fiatal társaság bizonyítot-
ta rátermettségét, hogy érdemes
bízni bennük. Jövõre még több ter-
het lehet rájuk pakolni. A felénk
megfogalmazott elvárásokat maxi-
málisan teljesítettük. 

– Szezon közben vette át a
csapatot, sikereket ért el a fiúk-
kal. Szívesen maradna, vagy a
késõbbiek során dõl el, hogy
hol folytatja?

– A játékosokat már két-három

éve ismerem, mivel az egyéni kép-
zéseket vezetem a ZTE-nél. Ter-
mészetesen jó kapcsolat alakult ki
a játékosokkal és a szakmai stáb-
bal. Az elsõ csapatnál történtek
változások: új sportigazgató, veze-
tõedzõ. Milyen hatással lesz a lej-
jebb dolgozó edzõkre? Nem tu-
dom. Molnár Balázzsal már egyez-
tettem a jövõmrõl. Természetesen,
ha úgy alakulnak a dolgok, szíve-
sen maradnék a csapat mellett, jó
volt az összhang közöttünk.

– A csapat az
erõv iszonyoknak
megfelelõen teljesí-
tett – értékelt Pergel
Andrea, a csapat
edzõje. – Több új
számunkra ismeret-
len csapat érkezett a
csoportba, menet
közben derültek ki
az erõviszonyok. Ak-
kor tapasztaltuk
meg, hogy az új
együttesek közül
több jó játékerõt képvisel, ami be-
igazolódott. A megszerzett 6. he-
lyünk megfelel az elvárásoknak. 

– Hogyan teljesítettek az
egyes csapatrészek?

– Hiányérzetem a támadójáték
terén van, fõleg az õszi idényben
tapasztaltak nem tetszettek. A tá-
madásoknál a befejezéseknél
nem koncentráltunk eléggé. Az
utolsó fázisban becsúszott egy
rossz lövés, egy nem pontos
passz, így a lehetõségek kimarad-
tak. A védõjátékunkkal sem va-
gyok teljesen elégedett, több elke-
rülhetõ gólt kaptunk.

– Egyénileg volt kiemelkedõ
teljesítmény, netán okozott vala-
ki csalódást?

– Nem szeretnék
senkit sem kiemelni.
Akik pályára léptek,
igyekeztek minél
jobban játszani.
Csapatként akartunk
maradandót alkotni.
Ami úgy érzem, sike-
rült is. A ZTE a tudá-
sának megfelelõ he-
lyen végzett.

– Milyen lehet a
ZTE jövõje?
– Már tervezzük az új

igazolásokat, remélem megvalósul-
nak. Bizakodom, hogy sikerül elõ-
relépnünk. Igazából az erõviszo-
nyok a jövõ évi bajnokság elején
derülnek ki. Biztosan lesznek új
csapatok. Zalából is tovább bõvül a
létszám, ismét indulnak a kanizsai-
ak. A nõi labdarúgás egyre népsze-
rûbb. Minden bizonnyal a követke-
zõ idényben is izgalmas lesz a baj-
nokság.

– Mikor kezdõdik a következõ
idény?

– A bajnokság augusztus vé-
gén, elõtte viszont már lesznek
Magyar Kupa-mérkõzések, a hó-
nap elején. A felkészülést a követ-
kezõ idényre június utolsó hetében
szeretnénk elkezdeni.

A HATODIK HELY A REALITÁS
TAVASZRA FELJAVULT A ZTE FC NÕI LABDARÚGÓCSAPATA

Befejezõdött a bajnokság a nõi labdarúgás második vonalá-
ban. A ZTE FC együttese erõs középcsapatként a 6. helyen zárt,
33 pontot szereztek a zalai lányok. A kék-fehérek éveken át a do-
bogóért harcoltak, idén hátrább végeztek a tabellán. A Nyugati
csoport létszáma is emelkedett, és több, jó képességû csapat is
érkezett, így a visszaesés várható volt.

KELLER A ZTE KK
ELSÕ IGAZOLÁSA

Bejelentette a Zalakerámia
ZTE KK férfi kosárlabdacsapata
elsõ igazolását.

A zalaiak új játékosa Keller
Iván, a Szeged csapatától érkezik
a kék-fehérekhez. A 27 éves ko-
sárlabdázó az Alba Fehérvár ne-
velése. Játszott még a Kecske-
mét csapatában is. Elmondta: a
több játéklehetõség és Sebastjan
Krasovec személye miatt válasz-
totta a zalaiakat. A játékos tagja
még az Európa-bajnokságra kiju-
tott magyar 3X3-as válogatottnak.

KOLLER ZOLTÁN SZÍVESEN MARADNA
MAGABIZTOSAN TELJESÜLTEK A CÉLOK A ZTE FC II-NÉL

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság Nyugati csoportjában bizto-
san maradt bent a ZTE FC tartalékcsapata. A bajnokságot két
edzõvel játszotta végig a zalai alakulat. Bozsik József „félidõben”
az elsõ csapathoz került, helyét Koller Zoltán vette át. A meccsek
döntõ részén fiatalok szerepeltek, a 12. hely mindenképpen jónak
mondható.

TEKEHÍREK
Nyáron ismét megrendezi a

Zala Megyei Teke Szövetség a
Göcsej Kupáját. A sportolók im-
már 56. alkalommal küzdenek
meg a díszes trófeáért.

A helyszín azonban változik, a
Városi Sportcentrum helyett,
Andráshidán, a Roxy Kluban,
augusztus 8–14-e között bonyolít-
ják le a rendezvényt. A szervezõk

csapatban (4-fõs), egyéniben hir-
detnek gyõztest. A sportolóknak
120 vegyes dobást kell teljesíteniük.

*
A ZTK FMVas férfibajnok szu-

perligás csapatától távozik Kozma
Károly. A játékos az õsi rivális Sze-
ged csapatához igazol. A világku-
pán nemrég aranyérmet szerzett
Oswald Dánielt egy évre kölcsön-
adja a ZTK FMVas a szintén szu-
perligás Szentgotthárd csapatá-
nak. Cél, a játékos fejlõdésének a
felgyorsítása. 

A ZTE-hez igazolása kapcsán
elmondta: Tetszett a Dragóner At-
tila szakmai igazgató által felvázolt
jövõkép, a csapat filozófiája. Eddig
is figyelemmel kísérte a zalaiak
szereplését. A következõ szezon-
ban csatárként 8–10 góllal járulna
hozzá a ZTE sikeréhez. 

Dragóner Attila  elmondta a játé-
kosról, hogy gyors, agresszív táma-
dót kerestek, olyan játékost, aki
mindkét szélen tud játszani. Ennek
a feltételnek Milán megfelel. Lendü-
letes, kreatív. Reméli, gyorsan beil-
leszkedik a ZTE játékrendszerébe.

Májer Milán kettõ+egy évre írt
alá a ZTE FC-hez.

A másik játékos, akit megsze-
reztek a zalaiak, Oleksandr Safro-
nov, az ukrán védõjátékos leg-

utóbb a szlovén Lendva csapatá-
ban szerepelt. Játszott hazája válo-
gatottjában is, tagja volt az U–20-as
világbajnokságot nyert ukrán csa-
patnak is.  Játékos-pályafutása so-
rán szerepelt az észt FC Levadia
együttesében, kölcsönben. Ismét
Ukrajna következett, a Dnyipróhoz
igazolt, majd az elsõ osztályú Des-
na együttese következett, innen ke-
rült Lendvára, ahonnét leigazolta a
ZTE. Az ukrán védõ 2+1 évre írt alá.

Távozik a ZTE csapattól Bobál
Dávid, a 26 éves védõnek lejárt a
szerzõdése, amit nem hosszabbí-
tottak meg. A védõ mintegy nyolc-
van alkalommal szerepelt a ZTE
színeiben. A hírek szerint a Mezõ-
kövesd csapatában folytatja játé-
kos-pályafutását.

KÉT JÁTÉKOS ÉRKEZETT A ZTE FC-HEZ
Megkezdõdött az átigazolási szezon a labdarúgóknál. A ZTE FC

NB I-es csapata is bejelentette elsõ két érkezõjét. Májer Milán 23
éves csatár, a Bp. Honvéd Akadémiáján nevelkedett. Kölcsönben
játszott a Gyirmót, az ETO FC Gyõr csapatában. Az idén nyáron
lejárt a szerzõdése a Bp. Honvédnál, a ZTE-hez ingyen került. 

– Teljes mértékben nem va-
gyunk elégedettek, mást tervez-
tünk az idény elején – hangoztatta
Tóth László, a ZTE NKK ügyveze-
tõje. – Több tényezõ hátráltatta a
szereplést, itt fõleg Sánta sérülésé-
re gondolok, és menet közben tá-
vozott tõlünk Gorjanácz, akit a csa-
pat motorjának szántunk. A történ-
tek ellenére a lányok megharcoltak
az ötödik helyért, dicséretet érde-
melnek.

– A bajnokság elején rosszul
mérték fel az erõviszonyokat?

– Amikor kialakítottuk a játé-
koskeretet, úgy gondoltuk, sikerül-
het. Az említett két meghatározó
játékosunk kiesett. Igazából egy
rutinos  felnõtt játékosunk maradt,
Kovács Gerorgina. Igaz, érkeztek
fiatalok is, de rájuk nagy terhet
nem lehetett pakolni, miként a sa-
ját nevelésû játékosainkra sem. A
nehézségek ellenére mi lettünk a
legjobbak az NB I A csoportos tar-
talékegyüttesek mögött, ami min-
denképpen dicséretes. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy az A csopor-
tos csapatokból lehetnek vissza-
játszók a tartalékoknál.

– A versenykiírás egyértel-
mûen fogalmazott, csak a baj-

nok juthat fel az A csoportba,
amely nem a ZTE volt.

– Esélyünk csak bajnokként lett
volna, netán, ha másodikak va-
gyunk, akkor még elgondolkodott
volna a szövetség, így bent ma-
radt a Szigetszentmiklós. 

– A szezon végén Bencze Ta-
más és Török Róbert is távozott.
Õket pótolják vagy más lesz a
felállás?

– Török Róbert továbbra is
megmaradt elnöknek a csapatnál.
Bencze Tamás a férficsapatnál
szakmai igazgató lett, de továbbra
is segíti nõi csapat szakmai mun-
káját. 

– Milyen lehet a ZTE NKK jö-
võre, lesznek változások?

– Hét-nyolc játékosunk az idei
keretbõl már megvan, néhány fel-
nõtt játékost kell igazolnunk, akik
fazont adnak a játéknak. Velük
eredményebben szerepelhetünk.
A feljutást nem tartjuk reálisnak, per-
sze nem gátoljuk meg a csapatot
abban, hogy bajnok legyen. Elkép-
zelésünk szerint a 2023–2024-es
idényben vennénk célba az A cso-
portot. Úgy látjuk, arra érne össze
a társaság, és az anyagi háttér is
biztos lenne.

NEM OKOZTAK CSALÓDÁST
AZ ÖTÖDIK HELYEN ZÁRT A ZTE NKK

Ötödik helyen fejezte be a bajnokságot a ZTE NKK nõi kosár-
labdacsapata az NB I-es bajnokság B csoportjában. Az egersze-
giek ugyan szerettek volna azonnal visszakerülni a legjobbak kö-
zé, de ez több tényezõ miatt nem sikerült. Igaz, csak tartalékcsa-
patok elõzték meg a ZTE-t. A versenykiírás viszont keményen fo-
galmazott: csak a bajnok kerülhetett vissza a legjobbak közé. 

JÓL SZEREPLÕ EGERSZEGIEK
Gyõrben rendezték meg a dzsúdósok  A, B és C korcsoportok,

serdülõ, juniorok diákolimpiájának országos döntõjét. A verseny-
zõk ezúttal nem egyesületüket, hanem iskolájukat képviselték a
több mint 800 fõs mezõnyben. A versenyen jól szerepeltek az
egerszegi versenyzõk.  

Zalaegerszegi Judo SE versenyzõinek eredményei. Diák C, 36 kg: 9.
Ágoston Zente (Z. Eötvös). 33 kg: 9. Orbán Zalán (Z. Eötvös). Diák B,
36 kg: 3. Molnár Adél (Z. Öveges). 41 kg: 3. Hencz Hunor (Z. Eötvös).
60 kg: 1. Verebi Ádám (Z. Eötvös). 44 kg: 3. Bános Lili (Z. Ady). 36 kg:
5. Sõtér Sára (Z. Zrínyi). Diák A, 35 kg: 2. Volner Panna (Z. Öveges). 38
kg: 9. Gyökeres Berci (Z. Ady). Serdülõk, 40 kg: 5. Sõtér Hunor (Z. Zrí-
nyi). 36 kg: 7. Nyakas Bálint (Z. Mindszenty). 36 kg: 2. Takács Nóra (Z.
Öveges). Juniorok, 66 kg: 5. Herczeg Zsombor (Z. Kölcsey). Edzõk: ifj.
Nagysolymosi Sándor, Márton Tibor, Varga Zoltán és Korpos Judith.



– AL –

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD, a kórház fõigazgatója el-
mondta, 2017-ben a homlokzat
megújításával, a nyílászárók cse-
réjével és az erkélyek beépítésé-
vel szép külsõt kapott az épület.
Az energiahatékonyság javítására
napelemrendszert valamint nap-
kollektorokat is elhelyeztek. A má-

sodik ütemben vált teljes körûvé
az épületegyüttes megújítása,
amit EFOP-pályázati forrásból az
Országos Kórházi Fõigazgatóság
hajtott végre. Felújították a gyer-
mek- és ifjúsági pszichiátriai szak-
rendeléseket, ami 310 négyzetmé-
teren 112 millió forintból történt
meg 2021 nyarára. A pszichiátriai
és addiktológiai gondozó korsze-
rûsítése néhány hónapja fejezõ-
dött be 163 millió forintból, ami
340 négyzetmétert érintett.

Záró beruházásként készült el
az orvos- és nõvérszálló belsõ re-
konstrukciója több mint 3200
négyzetméteren bruttó 613 millió
forintból. A 100 férõhelyes, négy-

emeletes épület szobái eltérõ
komfortfokozatúak. Vannak egy-
ágyasak, valamint kétszobásak,
amelyek folyosóval és vizesblok-
kal is rendelkeznek. Az új bútorzat
a késõbbiekben érkezik meg, ám
több szobát ideiglenesen bebúto-
roztak a beköltözés érdekében. A
lakók kényelmét jól felszerelt
konyhák, mosókonyhák, közössé-
gi helyiség és konditerem szolgál-

ja. A szállót elsõsorban a kórház
orvosai, nõvérei illetve külsõ szak-
emberek vehetik igénybe. Ven-
dégszobát tudnak biztosítani a
hozzátartozóknak is, akiknek csa-
ládtagjait kezelik a kórházban. A
kórház fõigazgatója végezetül kö-
szönetét fejezte ki a város vezeté-
sének, hogy a felújítás ideje alatt
dolgozóik az önkormányzat mun-
káshoteljében lakhattak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy 2010 óta 9,5 milliárd forint
érkezett a zalaegerszegi kórház-
ba, melybõl többek között a szív-
centrum épült meg. Az egészség-
ügy fejlesztését mindazonáltal

folytatni kell. Az orvos- és nõvér-
szálló felújítása is azért valósult
meg, mert fontos, hogy az ideérke-
zõ szakembereknek biztosított le-
gyen a lakhatása. 

Balaicz Zoltán polgármester azt
mondta, a felújítás idejére szívesen
bocsátották rendelkezésre a mun-
káshotelt a kórház számára. A vá-
ros más módon is segít. A közel-
múltban önkormányzati szakem-
berlakásokba költözhettek a kór-
házban munkát vállaló orvosok,
akiknek elektromos autókat is átad-
tak. Mint fogalmazott, a belváros-
ban és a Kossuth Lajos utcában
sorra újulnak meg a középületek,
ezért az orvos- és nõvérszálló tel-
jes körû rekonstrukciója a városkép
szempontjából is jelentõséggel bír.
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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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

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

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4% 

C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100% 

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

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. 2022. június 24. péntek, június 29. szerda, június 30. csütörtök. 

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 08. 05.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl 2022. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

– B. K. –

Ezen katonák közül többen kiér-
demelték az arany, ezüst és bronz
vitèzsègi érmet. A róluk való meg-
emlékezések is részei lesznek az
emlékévnek. Szepetneken már volt
is erre példa a közelmúltban. Turba
József ezredes nevéhez köthetõ
egy több lépcsõs védekezési mód,
és a 105 évvel ezelõtt vívott batkowi
csata (ma Ukrajna területén). Ezen
évfordulók indokolták az emlékév
meghirdetését, melyrõl Fülöp And-
rás hadszíntérkutatót, a Grádics
Egyesület elnökét kérdeztük. 

Az emlékév hivatalosan feb-
ruárban indult egy egyedi rendez-
vénnyel, amikor is az elsõ világhá-
borúban arany vitézségi érmet ki-

érdemelt katonák leszármazottai-
nak szerveztek találkozót Szom-
bathelyen. 

– Tudtommal Magyarországon
még nem volt ilyen jellegû találko-
zó. 31 arany vitèzsègi éremmel ki-
tüntetett katona leszármazottai
voltak jelen az egész ország terü-
letérõl és külföldrõl is – ismertette
Fülöp András.

– Hogyan kapcsolódnak az
emlékévhez a zalaiak?

– Már a szombathelyi vitézi ta-
lálkozón is jelen voltak az egykori
nagykanizsai császári és királyi
48. gyalogezred kitüntett katonái-
nak leszármazottai, illetve a
szepetneki emléktábla-avatással
indultak a zalai események. A 48.
gyalogezredhez Zalaegerszegrõl

is soroztak be katonákat. 1918
februárjában Turba József 83-as
gyalogezredéhez került át a 48.
gyalogezred I. zászlóalja. Az em-
lékévben ezért emlékezünk a
nagykanizsai ezredre is. A háború
utolsó évében a zalai és a vasi ba-
kák együtt harcoltak. A Zalaszán-
tói Lokálpatrióta Egyesület Szekér
Imre Tibor vezetésével két kötetet
adott ki errõl az alakulatról, és to-
vábbi kutatásokat folytatnak. A
második világháború után nem
volt ildomos beszélni a vitézekrõl.
Sok esetben a leszármazottak
sem tudnak arról, hogy a „papa”,
akinek az unokái is már 60–80
évesek, hol harcolt, milyen hõstett
kapcsolódik nevéhez. Ezért fontos
a kutatás és az emléktábla-állítás,
mert van kikre büszkének lenni.
Dokumentumfilmet is készítünk,
megrázó, igaz történetekkel, mely
film 2022 õszén kerül bemutatás-
ra. Zala megyében már 11 emlék-
táblát avattunk az évek során, az
idén még hatot tervezünk átadni.
Az emlékévben konferenciát is
rendezünk a 83-as gyalogezred-
rõl. Buszos kirándulást is szerve-
zünk elsõ világháborús csaták
helyszíneire Szlovéniába, vala-
mint emlékbélyeg is kiadásra kerül
a nyár folyamán.

TURBA-EMLÉKÉV
ZALAIAK IS CSATLAKOZTAK

Sopron, Vas és Zala megye, valamint Burgenland és Olaszország
lesznek a helyszínei 2022-ben a Grádics Egyesület által meghirde-
tett Turba 150 emlékévnek. A 140 éve alakult császári és királyi 83.
gyalogezred parancsnoka, az elsõ világháborúban szolgáló Turba
József ezredes 150 évvel ezelõtt született, s többek között zalai,
így zalaegerszegi származású katonák is harcoltak ezredében.

MEGFELELÕ ZALA MEGYE FÜRDÕZÉSRE KIJELÖLT

TERMÉSZETES FÜRDÕVIZEINEK VÍZMINÕSÉGE
Zala megye illetékességi területén összesen 12 engedéllyel rendelkezõ természetes fürdõhely

várja a felfrissülni vágyókat, ebbõl nyolc természetes fürdõhely a Balaton-parton található.

A MEGYE KIJELÖLT TERMÉSZETES FÜRDÕHELYEI:
Balatongyörök – Községi strand, Szépkilátó strand, Gyenesdiás – Diási játékstrand, Gyenesi Lidó

strand, Keszthely – Helikon strand, Libás strand és Városi strand, Vonyarcvashegy – Lidó strand, Hévíz
– Tófürdõ, Zalaegerszeg – Gébárti-tó strand, Zalalövõ – Borostyán tóstrand, Kistolmács – Kistolmácsi
szabadstrand

A fürdõhelyek közegészségügyi-járványügyi ellenõrzése folyamatos, a fürdõvízhasználat-engedélye-
zési eljárásokat a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztályának munkatársai 2022-ben
is lefolytatták. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy Zala megye területén nincs érvényben fürdé-
si tilalom, és a vízminõséggel kapcsolatban egyik természetes fürdõhely esetében sem merült fel prob-
léma.

A természetes fürdõhelyek üzemeltetése vonatkozásában a Kormányhivatal munkatársai a nyári hó-
napokban is rendszeresen vizsgálják a jogszabályi elõírások betartását.

A vízminõség folyamatos monitorozása mellett a helyszíni ellenõrzések kiterjednek a pihenõhely
nagyságára, tisztaságára, rendezettségére, parkosítására, továbbá az öltözõhelyek és illemhelyek meg-
létére és állapotára, valamint az elõírt egészségügyi ellátás feltételeinek biztosítására.

Szabálytalanság észlelése esetén – a fürdõzõk egészsége érdekében – a szakemberek azonnal
megteszik a szükséges intézkedéseket.

BELÜLRÕL IS MEGÚJULT A NÕVÉRSZÁLLÓ
MINÕSÉGI SZÁLLÁSHELY A KÓRHÁZ DOLGOZÓINAK

Az orvos- és nõvérszálló belsõ felújításával befejezõdött a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház épületegyüttesének több ütemben
történõ rekonstrukciója. A száz férõhelyes szálló a minõségi lak-
hatási lehetõség biztosításával a kórház vonzerejét is növeli,
hangzott el a sajtóbejáráson.

Balaicz Zoltán, dr. Gasztonyi Beáta és Vigh László
a nõvérszálló egyik konyhájában.


