
Polgármesterként és volt adys
diákként is nagyra értékelem, fon-
tosnak tartom az ott folyó mûvésze-
ti képzést, ezért a kérdésrõl egyez-
tettem Czigány László iskolaigaz-
gatóval, Kajári Attila tankerületi
igazgatóval, dr. Káldi Dávid önkor-
mányzati képviselõvel. Március 16-
án levélben fordultam Maruzsa Zol-
tán köznevelésért felelõs államtit-
kárhoz, akivel aztán a Petõfi-iskola
felújítása kapcsán szervezett ün-

nepségen május 14-én személye-
sen is tudtam egyeztetni Zalaeger-
szegen.

A szakmai érveket mind a tanke-
rület, mind az államtitkárság részé-

rõl korrekten elfogadták, így öröm-
mel tudok beszámolni arról a hivata-
los döntésrõl, melynek értelmében
városunkban az Ady Endre Általá-
nos Iskola és Gimnázium a továb-
biakban is megmarad önálló Alapfo-
kú Mûvészeti Iskolaként és ezt a
szakmai feladatát saját hatáskörben
láthatja majd el ezután is.

Köszönöm Kajári Attila tankerüle-
ti igazgató és Maruzsa Zoltán állam-
titkár támogató hozzáállását, volt is-
kolámnak, az adys tanároknak, diá-
koknak, szülõknek, a teljes adys kö-
zösségnek pedig további szép sike-
reket kívánok – fogalmazott Face-
book-bejegyzésében Balaicz Zoltán.

– V. Zs. –

Balaicz Zoltán polgármester
ünnepi köszöntõjében utalt arra,
hogy 135 évvel ezelõtt az akkori
városvezetõk és képviselõk egy
modern Zalaegerszegrõl álmod-
tak, és volt hitük, erejük, akaratuk
és bátorságuk, ezt az álmot valóra
váltani. Mint fogalmazott, „nekünk,
mint késõbbi utódaiknak ugyanez
a feladatunk: szeretnénk, ha Zala-
egerszeg nem csak a múlt és a je-
len, hanem egyben a jövõ városa
is lenne. Tudatában kell lennünk
annak, hogy azok az értékek,
amelyek 1885 óta meghatározzák
a város arculatát, ma is ugyan-
olyan fontosak, óvásuk, gondozá-
suk pedig közös feladat.”

– Elégedettséggel tölt el, amikor
látom, hogy egy-egy elképzelé-
sünk sikeresen megvalósult, és vá-
rosunk lakói örömmel vesznek bir-
tokba egy-egy új létesítményt.
2020-ra is nagy álmokkal és ter-
vekkel készültünk, de sajnos a ko-
ronavírus világjárvány és a nyomá-
ban érkezõ gazdasági világválság
mindezt felülírta. Ha sok mindenrõl
le is kellett mondanunk, mégis
igyekeztünk legalább a közössé-

geinket átmenteni. Olyan összefo-
gásról és tenni akarásról tett tanú-
bizonyságot Zalaegerszeg, amely
országos szinten is példaértékû
volt – fogalmazott a polgármester.
A kitüntetettekhez szólva elmond-
ta: munkájuk nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy a város jó hírneve,
szellemi rangja növekedjék.

Az ünnepségen kilenc magán-
személy és egy szervezet tevé-
kenységét ismerték el Zalaeger-
szegért díjjal. Akik átvették az elis-
merést: Boronyák Róbert sport-
masszõr, volt labdarúgó-utánpót-
lás technikai vezetõ, Gecse Lász-
ló, a Zala-Depó Kft. nyugállomány-
ba vonult ügyvezetõje, volt önkor-
mányzati képviselõ, Gondos Fe-
renc nyugalmazott ezredes, a Za-
laegerszegi Honvédklub tisztelet-
beli elnöke, Háriné Molnár Ágnes,
az Albatrosz Tánc Sport Egyesület
vezetõje, dr. Kóbor Hajnal Tünde
nyugalmazott háziorvos, Lázár-
Kiss Barna András, Barót város
volt polgármestere, Szemes Béla
középiskolai irodalomtanár, közok-
tatási vezetõ, kritikus, dr. Tihanyi
Ferencné, a Zalai Polgári Körök
Egyesület titkára, dr. Vándor Lász-
ló, régész-történész a Göcseji Mú-

zeum nyugállományba vonult
igazgatója és a Zala Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület, melynek ne-
vében Skrabut Éva elnök vette át
a kitüntetést.

Az elismerések átadása után
köszöntötte a díjazottakat Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos. Mint fogalmazott,
valamennyien olyant alkottak, ami
minta mindannyiunk számára.
Óriási munka, amit az elmúlt évti-
zedekben végeztek. Az elismerés
azt is jelenti, számítanak rájuk a
jövõben is. 

XXIX. évfolyam, 21. szám LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2021. június 15.

A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Legyen az egészség alapérték!

(2. oldal)

Tesztelés, minõsítés és oktatás
(3. oldal)

Napi dalok és Sziámi-klasszikusok
(5. oldal)

Játszana még együtt a két Bobál
(7. oldal)

A hagyományok szerint múlt év decemberében kellett volna át-
adni a Zalaegerszegért díjakat az 1885-ös rendezett tanácsú vá-
rossá nyilvánítás 135 éves évfordulójának záróeseményeként.
Sajnos, mint sok más hasonló rendezvényt, a koronavírus világ-
járvány miatt nem tarthatták meg. Az ünnepélyes eseményre a
múlt héten került sor. Az elmúlt 27 évben, az idei díjazottakat is
beleszámítva összesen 232 magánszemély, közöttük 9 külföldi és
39 szervezet vehette át az elismeréseket.

A VÁROS ÉRTÉKEIT ÓVNI ÉS GONDOZNI KELL
ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT ÁTADTÁK A ZALAEGERSZEGÉRT DÍJAKAT

A felvételen a kitüntetettek Vigh László és Balaicz Zoltán társaságában.

A Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság arról tájékoztatja a külföld-
re utazókat, hogy a korábbi évek
tapasztalatai alapján – függetlenül
a világjárványtól – idén is a turista-
forgalom jelentõs növekedésével
kell számolni a nyári hónapokban.
Különösen a horvátországi turnus-
váltások idején (péntektõl hétfõig)
a letenyei határátkelõhelyeken ala-
kulhat ki hosszabb várakozási idõ.

A várakozások elkerülése érde-
kében, az utazás céljától függõen,
alternatív útvonalként javasolják az
Isztria irányába utazóknak az
M7–M70-es autópályákon, Szlové-
nián keresztül történõ eljutást. Hor-

vátország déli részére nemzetközi
személyforgalomban az M6-os au-
tópályán, az udvari határátkelõhe-
lyen keresztüli utazást ajánlják. A
magyar állampolgárok igénybe ve-
hetik a barcsi közúti határátkelõhe-
lyet is. A Letenye autópálya-határ-
átkelõhely esetében a személyfor-
galomban utazók, a gyorsabb ha-
tárátlépés érdekében választhatják
a Letenye közúti határátkelõhelyet
is.

A rendõrség felhívja az utazók
figyelmét, hogy indulás elõtt tájé-
kozódjanak a célországban ér-
vényben levõ utazási feltételekrõl,
a szállásról szóló regisztrációs iga-

zolás meglétérõl, a COVID-19-cel
összefüggõ beutazási szabályok-
ról, továbbá úti okmányaik érvé-
nyességi idejérõl! Az utazás to-
vábbra is érvényes úti okmányok-
kal lehetséges, ami a magyar ál-
lampolgárok esetében érvényes
személyi igazolványt, útlevelet
vagy kártya formátumú ideiglenes
személyi igazolványt jelent.

Az Adriai-tengerre igyekvõk kö-
rében a legnépszerûbb két letenyei
határátkelõt 2020-ban összesen
2,033 millióan vették igénybe, köz-
tük 454 ezer magyar állampolgár.
2019-ben, a koronavírus-járvány
elõtti évben, 5,531 millió volt az át-
lépõk száma, közülük csaknem
1,474 millió volt magyar állampol-
gár, közölte Zala Megyei Rendõr-
fõkapitányság.

TORLÓDÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI
INFORMÁCIÓK A HORVÁTORSZÁGBA UTAZÓKNAK

Különösen a horvátországi turnusváltások idején, vagyis pén-
tektõl hétfõig alakulhat ki jelentõs várakozási idõ a letenyei ha-
tárátkelõhelyeken.

ÖRÖM AZ ADYBAN
MEGMARAD A MÛVÉSZETI OKTATÁS
Márciusban kaptunk hírt az állami tankerülettõl arról, hogy az

Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti
Iskolát is érintheti a mûvészetoktatás átszervezése.



A magyarságot és az orszá-
got megcsonkító trianoni béke-
diktátum elrendelésének 101.
évfordulóján Zalaegerszegen a
Bajcsy-Zsilinszky téren, a ta-
valy felállított országzászló em-
lékmûnél került sor a megemlé-
kezésre. 

– b. k. –

A város és a megye vezetõi, a
testvérvárosok közül Marosvásár-
hely és Lendva képviselõi, vala-
mint szervezetek, intézmények
delegáltjai vettek részt az ünnep-
ségen és a koszorúzáson. Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos mondott köszön-
tõt.

– Az összetartozás ünnepe lett
ebbõl a napból, de nem ünnepelni
jöttünk, hanem megemlékezni.
1920. június 4-én keresztre feszí-
tették Magyarországot. Ma azt
szeretnénk, hogy a határon túlon
kisebbségbe került magyarságot
ne tekintsék ellenségnek, hanem
erõforrásnak, akik õrzik nyelvüket,
kultúrájukat, a helyieknek is erõt
adhatnak. Sok kérdés vetõdik fel
e nap kapcsán. Van-e még 100
éve a magyarságnak? Bírják-e
még a határon túliak? Jogos volt-e
ez a diktátum? Tehettek volna
mást, mint az aláírást, az akkori

vezetõk? A fõ kérdés azonban,
hogy mit tehetünk most? A kor-
mány az elmúlt években 100 mil-
liárd forintot fordított arra, hogy a
magyarság megmaradjon a Kár-
pát-medencében. Új Európát és új
Magyarországot szeretnénk épí-
teni, ahol számítunk a határon túl

élõ magyarokra is. Ha összefo-
gunk, a „magyar név megint szép
lesz” – mondta többek között Vigh
László.

Az ünnepségen a testvérváro-
sok képviseletében Cseh Gábor, a
Marosvásárhely–Zalaegerszeg

Baráti Kör Zalaegerszegért díjas
elnöke (Marosvásárhely), és Ma-
gyar János, Lendva polgármeste-
re vett részt. Szintén jelen volt
Csíkszentlélekrõl az Esztány csa-
lád, a közelmúltban felállított
székelykapu alkotói. 

Az ünnepségen dr. Besenczi

Árpád, a Hevesi Sándor Színház
igazgatója, színmûvész Reményik
Sándor: Eredj, ha tudsz címû ver-
sét szavalta el. Énekkel közremû-
ködött Pál Kriszti. Az ünnepségen
a magyar és a székely himnusz is
elhangzott. 
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– AL –

Az ülésen részt vevõ szerveze-
tek képviselõit Dormánné Nyakas
Tünde, a polgármesteri hivatal intéz-
ményfenntartó szakreferense, a
ZKEF koordinátora köszöntötte.
Mint mondta, a járványügyi helyzet
miatt hosszú idõ elteltével tudnak is-
mét egy asztalhoz ülni, hogy beszél-
jenek olyan fontos témáról, mint pél-
dául a város drogellenes stratégiájá-
nak aktualizálása.

Gecse Péter alpolgármester fel-
idézte, hogy a város közgyûlése
2001 januárjában hozta létre a Za-
laegerszegi Kábítószerügyi Egyez-
tetõ Fórumot a civil szféra, valamint
az egészségügyi és bûnmegelõzési
hatóságok bevonásával. Az elmúlt
idõszakban rövidebb és hosszabb
távú célkitûzéseket valósítottak
meg, és számos programot szer-
veztek. A széles társadalmi és
szakmai összefogáson alapuló
munkát a pandémia megakasztotta,
ami miatt új kihívásokkal és felada-
tokkal kell megküzdenie a kábító-
szerügyi egyeztetõ fórumnak. Az
ezeknek való megfelelést az is in-
dokolja, hogy meg kell újítani a vá-
ros 2018-tól 2021-ig szóló drogelle-
nes stratégiáját, mert lejár. A drogfo-
gyasztás világméretû, de egyben
országos és helyi probléma is,
amelynek kezelésére misszióként
kell tekinteni. Egyúttal lokális és
családi szinten is keresni kell a vá-

laszokat, hogy lehessen ellene ten-
ni. Éppen ezért alapvetõ, hogy a
gyermekek mellett a szülõk, nagy-
szülõk is a kellõ információ birtoká-
ban legyenek. A negatív tendenciák
visszaszorítását szolgáló szakmai
munka célba éréséhez ugyanis ez

is szükséges, hangsúlyozta az al-
polgármester. 

Majzik Balázs, a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ Drogmeg-
elõzési Programok Osztályának
osztályvezetõje szintén a lokális
szemlélet fontosságát hangsúlyoz-
ta. A helyi kábítószerügyi egyeztetõ
fórumok és az önkormányzatok sze-
repe nélkülözhetetlen a kérdésben.
Beszélt arról, hogy miután a szociá-
lis területrõl az egészségügyhöz ke-
rült a kábítószer-megelõzés koordi-
nációja, a szemléletmód is változott.
Vagyis nemcsak az illegális drogok

fogyasztása kerül szóba, hanem az
alkohol és a cigaretta is, mert ezek a
szenvedélyproblémák sokszor
együttesen jelentkeznek a pácien-
seknél. Mint mondta, ennek egész-
ségügyi oldalról való kezelése érde-
kében is sok-sok területnek kell ösz-
szeadni a tudását. Egyben közös
társadalmi felelõsség is, hogy tegye-
nek ellene, illetve válaszokat találja-
nak megoldására.

A nemzeti drogellenes stratégiá-
ban is megjelenik ez, hiszen a kábí-

tószerek keresletének és kínálatá-
nak csökkentése a szerhasználat
nélküli életmodell és az egészséget
alapértékként közvetítõ szemlélet-
mód középpontba állításával, továb-
bá a kábítószerfüggõk felépülés-
központú kezelésével és ellátásával
érhetõ el.

LEGYEN AZ EGÉSZSÉG ALAPÉRTÉK! 
A DROGFOGYASZTÁS MEGELÕZÉSÉRÕL A ZKEF SZAKMAI NAPJÁN

Szakmai napot tartott a Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyezte-
tõ Fórum (ZKEF) a Windoor Sport- és Szabadidõközpontban. Az
ülésen elhangzott, különösen a gyerekek és a fiatalok veszélyez-
tetettek, akik egyre fiatalabb korban kezdenek el drogokat hasz-
nálni, a felnõttség szimbólumát látva bennük. 

MIT TEHETÜNK MA?
EMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

1221 zalaegerszegi lakos halt
meg koncentrációs táborokban
az 1944-es deportálásokat kö-
vetõen. Összesen 375 helyi
családot érintett a tragédia. Jú-
nius 6-án, a holokauszt 77. év-
fordulója alkalmából a megye-
székhelyi zsidó temetõben em-
lékeztek meg mindazokról, akik
elszenvedték a borzalmakat; le-
gyenek áldozatok, túlélõk vagy
leszármazottak.

– pet –

Emlékezzünk, hogy soha ne tûn-
jön feledésbe a tragédia, amit 77
évvel ezelõtt átéltek szüleink, nagy-
szüleink, rokonaink – fogalmazott
beszédében Virágh Judit, a Zala-
egerszegi Zsidó Hitközség elnöke.
Mint mondta: szisztematikus ke-
gyetlenséggel küldték halálba az
embereket a fajelmélet ideológiája
alapján. 1944 áprilisának végén

3009 embert zártak gettóba Zala-
egerszegen. 1221 helyi lakos vé-
gezte koncentrációs táborban. Ez-
zel 375 család veszítette el álmait,
vágyait, de emberi mivoltukat is. Pe-
dig ez az 1221 ember és az utódaik
sokat tehettek volna a városért, a

közösségért, ha hagyják õket élni,
munkálkodni. Így a holokauszt év-
fordulóján a meg nem születettekre
is gondolnunk kell – hangzott el.

Az ünnepségen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester is, aki
mindenekelõtt megemlékezett a

zsidó hitközség néhány hónapja
elhunyt motorjáról, Siklósi Vilmos-
ról. Jelezve, a járvány e téren is sú-
lyos veszteséget okozott a város-
nak. A holokauszt évfordulója kap-
csán elmondta: minden igazi euró-
pai közösség alapvetõ kötelessé-
ge, hogy emlékezzen a holokauszt
áldozataira. Ma is nehéz feldolgoz-
ni mindazt, ami 1944-ben történt.
Mindent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy ez soha ne ismét-
lõdhessen meg.

Nem szabad félni, mert féle-
lemben élni lehetetlen, hiszen az
összetöri az emberi lelket. Ezt el
kell mondani a gyermekeinknek is
– fogalmazott Radnóti Zoltán. A fõ-
rabbi ezt követõen a Talmud há-
rom fontos tanítására hívta fel a fi-
gyelmet ünnepi beszédében: tudd,
honnét jössz, tudd, hová mész, és
végül tudd, hogy majd ki elõtt
fogsz számot adni.

A rendezvényen a hagyomá-
nyoknak megfelelõen a leszárma-
zottak, valamint a társadalmi és ci-
vil szervezetek képviselõi elhe-
lyezték az emlékezés köveit a te-
metõ emléktábláinál, ahol Preisz
József, a hitközség örökös alelnö-
ke mondott rövid beszédet. 

NE TÛNJÖN FELEDÉSBE A TRAGÉDIA
EMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA

– AL –

A rokkantnyugdíjas mûvész fo-
gadalmat tett, hogy Magyarország
összes tûzoltóságának fest egy
képet megbecsülése jeléül. Alko-
tásai közül nyolc darab „Köszö-
nöm, Lánglovagok” címû olajfest-
ményt juttatott el nemrég a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatósághoz, tájékoztatta lapunkat
Kósi Zsolt tûzoltó hadnagy, szóvi-
võ. Az amatõr festõ képein keresz-
tül a tûzoltók áldozatos és hõsies

munkáját mutatja be. A gyönyörû
festmények mostantól négy hiva-
tásos tûzoltó-parancsnokság (Za-
laegerszeg, Nagykanizsa, Lenti,
Keszthely), továbbá a három ka-
tasztrófavédelmi õrs (Letenye,
Pacsa, Zalakaros), illetve a Zala-
szentgróti Önkormányzati Tûzoltó-
ság falát díszítik. A Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
köszöni a mûvésznõnek a nemes
és önzetlen felajánlást, alkotói
munkájához pedig további sok si-
kert, erõt és egészséget kíván!

FESTMÉNYEK KÖSZÖNETKÉPPEN
Nyolc olajfestményt kaptak ajándékba a zalai tûzoltók Kolozs-

vári Johanna Miától, köszönetképpen áldozatos és hõsies mun-
kájukért. A kunhegyesi amatõr festõ szívéhez közel áll ez a hiva-
tás, hiszen fia a helyi önkormányzati tûzoltó-parancsnokságon
szolgál.

Az új lapszámot Bubits Tünde
fõszerkesztõ és Nagygéci Kovács
József online fõszerkesztõ mutatja
be.

Az eseményen Szálinger Ba-
lázs Al-dunai álom címû kötetérõl
a szerzõvel Bubits Tünde és

Nagygéci Kovács József beszél-
get.

A program limitált létszámú, re-
gisztrációhoz kötött, védettségi
igazolvánnyal látogatható.

A házigazda Kiss Gábor és
Tóth Renáta.

PANNON TÜKÖR-BEMUTATÓ
BESZÉLGETÉS SZÁLINGER BALÁZZSAL

A Pannon Tükör kulturális folyóirat idei évi 3. számának bemu-
tatójára június 18-án, pénteken 17 órakor kerül sor a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárban.



A projekt második ütemének
elemeként, több mint egy kilomé-
teres szakaszon folytatódott a tó
körbejárhatóságát biztosító ke-
rékpárút és tanösvény kiépítése.
Megújultak a zöldfelületek, két
nagy pihenõhely is kialakításra
került, mégpedig hulladékgyûj-
tõk, információs táblák és padok
kihelyezésével. De további pihe-
nõk és esõbeállók is létesültek.

A beruházás egyik érdekes
színfoltja az úgynevezett mocsári
pallóösvény, mely a sétány nyu-
gati öblének keleti partján, az el-
sekélyesedõ részen épült. A pal-
ló a parti rész felett halad, nem ér
a nyílt vízfelület fölé. A mocsári
vízi élõvilág fedezhetõ fel róla. A
közeli tanösvényhez és pihenõál-
lomáshoz kapcsolódva, a mocsa-
ras parti rész felett vezet mintegy
65 méter hosszan, cikcakkvonal-
ban. Majd a sétányra tér vissza,
50 méterre az állomáshelytõl dél-
re.

A tó teljes körbejárhatóságát
szolgáló, sétányokat összekap-
csoló hidak közbeszerzési eljárá-
sa jelenleg folyamatban van. Ezt
követen kezdõdhet csak el azok
megépítése.

3Aktuális

PALLÓ A MOCSÁR FELETT
ÚJABB SZAKASZ SZÉPÜLT MEG A GÉBÁRTI-TÓNÁL
A Gébárti-tó és környékének rekreációs megújítását szolgáló TOP-projekt részeként egy újabb

tóparti szakasz szépült meg az elmúlt hetekben. Akik mostanában járnak a kemping melletti terüle-
ten, már számos újdonsággal találkozhatnak. A közelmúltban megtörtént a szóban forgó „északi
sétány” mûszaki átadása is.

A sajtótájékoztatón többek kö-
zött elhangzott: önkormányzati for-
rásból alakították ki a parkolóhe-
lyeket, és ebben a körzetben még
ez a négy darab új hely is sokat
számít, annyira megnövekedett a
gépjármûvek száma. Sokan élnek
a Landorhegyen, és egyre több
kérés érkezett a képviselõhöz,
hogy valahogy enyhíteni kellene a
városrész parkolási gondjain. Saj-
nos, a beépítettség miatt helyszû-
kében vannak, de tervezik, hogy
további parkolókat alakítanak ki.
Ez a már meglévõ helyek bõvíté-

sével, vagy a kisebb zöldszigetek
elbontásával, átalakításával lehet-
séges – mint a mostani esetben is.
A jövõben a Kiserdõvel szemben
és a Landorhegyi út 18. elõtt is
lesz hasonló fejlesztés – hangzott
el.

A mostani beruházás 3 millió
forintba került, mely közmûcserét
és új társasházi bekötést is tartal-
mazott. Az átadott parkolóhelyek
szabványos kialakításúak és
gyeprács burkolatúak. A kivitelezõ
helyi vállalkozó volt – tette hozzá
Szak Tibor.

ÚJ PARKOLÓK A LANDORHEGYEN
Négy új parkolóhellyel bõvült a Landorhegyi út 36. számú ház

mögötti terület. Szilasi Gábor, a körzet önkormányzati képviselõ-
je és Szak Tibor, a mûszaki osztály csoportvezetõje a helyszínen
számolt be a részletekrõl.

– AL –

Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter azt mondta,
a drónok kiemelkedõ társadalmi
és gazdasági hozzáadott értéke-
ket fognak generálni, de ellentét-
ben a repülõgépekkel, alkalmazá-
suk szabályozása még nem iga-
zán megoldott. Többek között a
biztonságos üzemeltetés érdeké-
ben alkották meg évekkel ezelõtt a
DroneMotive koncepciót, amely-
nek kialakításában 41 intézmény
és legalább 250 szakértõ vett
részt. Errõl már Szalai Zsolt, a jár-
mûipari tesztpálya kutatási és in-
novációs igazgatója beszélt. Mint
mondta, az ipari elõrejelzések na-
pi 27 ezer drónrepülést becsülnek
2025-re hazánkban, amelyre fel
kell készülni. A fejlesztési tervben
célként fogalmazták meg egy tesz-
telési, validációs, jóváhagyási és

oktatási környezet létrehozását,
amelynek egyik helyszíne a
ZalaZONE Ipari Park lesz. A drón
kompetenciaközpont létesítésé-
nek jogosultságát éppen a jármû-
ipari tesztpálya adja kutatás-fej-
lesztési és innovációs tevékenysé-
gével. Ezt erõsíti az is, hogy a jö-
võben már nem lehet szétválasz-
tani az autonóm légi és közúti köz-
lekedést egymástól.   

Elhangzott, hogy a közelmúlt-
ban az Innovációs és Technológiai
Minisztérium, a Széchenyi István
Egyetem, a Budapesti Mûszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem,
valamint a HungaroControl Zrt.
kezdeményezésére megalakult
Magyarországi Drón Koalíció
koordinációs és információmeg-
osztó szerepet fog betölteni annak
érdekében, hogy Magyarország
globális szinten is drón kompeten-
ciaközponttá váljon.  

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere érdeklõdésünkre
elmondta, hogy a DroneMotive né-
ven létrejövõ drónkutatási központ
a volt andráshidai repülõtéren kap-
na helyet, melynek kialakításában
és mûködtetésében az Innovációs
és Technológiai Minisztérium, a
jármûipari tesztpálya valamint a
drón koalícióban részt vevõ egye-
temek vállalnak szerepet. A fej-
lesztés érinti a székesfehérvári és
a békéscsabai repülõteret is.

TESZTELÉS, MINÕSÍTÉS ÉS OKTATÁS
A LÉTESÜLÕ DRÓN KOMPETENCIAKÖZPONTBAN

Magyarország a drónok alkalmazása, kutatása és fejlesztése
területén vezetõ szerepet kíván kivívni magának, mely témában
konferenciát tartottak a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya foga-
dóépületében. A tanácskozásra azon települések polgármestereit
is meghívták, ahol a meglévõ létesítmények lehetõséget adnak a
drónok széles körû felhasználására. 

Felvételünkön: Herczeg Tamás országgyûlési képviselõ (Békés megye I. vk.), Szarvas Péter, Békéscsaba
polgármestere, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Palkovics László miniszter, Cser-Palkovics

András, Székesfehérvár polgármestere és Vigh László országgyûlési képviselõ (Zala megye I. vk.). www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK •  KÉPGALÉRIÁK

Elkészült a ZalaZONE Jármû-
ipari Tesztpálya autópálya-sza-
kasza, amelynek avatása kap-
csán az innovációs és techno-
lógiai miniszter úgy fogalma-
zott: ez Zalaegerszeg „elsõ”
autópályája. 

– AL –

Palkovics László hozzátette,
hogy épül a várost az M7-es autó-
pályával összekötõ M76-os gyors-
forgalmi út, amely itt, a tesztpálya
közelében fog elhaladni. Mint
mondta, a 45 milliárd forintos beru-
házásban 269 hektáron létesülõ
tesztpálya az év végére készül el.
De ezzel még nincs vége a fejlesz-
tésének, hiszen bõvítésként keleti
oldalán egy 200 hektáros területen
lánctalpas és gumikerekes jármû-
veket is kiszolgáló tesztkörnyezet
valósul majd meg. A miniszter
megemlítette, hogy a szomszéd-
ban létesülõ harcjármûgyár is épít

saját tesztjeihez egy off-road pá-
lyát.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta, hogy ez egy másfél kilométe-
res, kétszer kétsávos gyorsforgal-
mi szakasz, amely minden olyan

elemet tartalmaz, mint egy autó-
pálya. Burkolata nagyrészt asz-
falt, kisebb részt beton. Az elvá-
lasztóelemek is különbözõ kivite-
lûek, vannak beton-, illetve sza-
lagkorlátok. A 130 kilométeres se-
bességgel használható autópá-
lya-szakaszon két-két le- és fel-
hajtó csomópontot is kialakítottak,
felette pedig egy 40 méter hosszú
és 9 méter széles hidat létesítet-
tek. Hátra van még az összekötõ
utak aszfaltozása. A tesztpálya
építése már a 90 százalékos ké-
szültségen áll. Bõvítése a cégek
tesztigényeinek megfelelõen tör-
ténik majd meg. 

ELKÉSZÜLT AZ „ELSÕ” AUTÓPÁLYA
MÉG NINCS VÉGE A FEJLESZTÉSNEK

Vigh László és Palkovics László kipróbálták az új útszakaszt.

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG,  KÖZTÁRSASÁG U.  69–71.

92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

JÓTÉKONYSÁGI
HÉTVÉGE

A KORASZÜLÖTTEKÉRT
A Zala Springs Golf Resort az

idei évben is megrendezi a
„Guríts szívvel” jótékonysági
Golf hétvégéjét a Koraszülött-
mentõ és Gyermekintenzív Ala-
pítvány javára.

Dr. Gárdos László, a megyei
kórház gyermekosztályának fõor-
vosa, az alapítvány alapítója az
idén is várja a támogatókat. Mint
fogalmazott, a jó idõ beköszönté-
vel és a korlátozások feloldásával
szeretnék mindenkivel kicsit feled-
tetni az elõzõ nehéz idõszakot.  

Az idõpont:
2021. június 18. péntek

Helyszín:
Zalacsány,

Zala Springs Golf Club.
A részvételi díj 9.000. forint, ez-

zel támogatják a résztvevõk a ko-
raszülött-alapítványt. A díj tartal-
mazza a vacsorát! 

Laza, nyár esti szórakozásra
invitálják a támogatókat, egy retró-
parti kíséretében.

Jelentkezés:
info@zalasprings.hu címen.

Mint fogalmazott, olyan sze-
mélyre van szükség, aki jól ismeri
és szereti a lakókörnyezetét, és
tesz is érte. Az elõválasztás azért
is fontos, mert alternatívát kíván
nyújtani az ellenzék, és jelezni,
hogy a jelenlegi kormány leváltha-
tó. Fontos a lakosság véleménye,
személyesen és online is szavaz-
hatnak, hogy az ellenzéki jelöltek
közül kit szeretnének látni a vá-
lasztásokon. A Jobbik a Zala me-
gyei 1-es választókerületben
Benke Richárdot, a Jobbik regio-

nális igazgatóját, a zalaegerszegi
közgyûlés önkormányzati képvise-
lõét indítja az elõválasztáson.

Benke Richárd szerint 2022-
ben nem csak kormányváltásra,
hanem korszakváltásra, szemlé-
letváltásra is szükség lesz. Ezen-
kívül a korrupció felszámolására, a
látszatberuházások elkerülésére
–sorolta a tennivalókat. Mint
mondta, választókerületéhez több
mint 70 település tartozik, az itt
élõk mindennapjainak jobbá téte-
léhez is szeretne hozzájárulni.

Az ellenzéki pártok úgy döntöttek, hogy egy közös jelöltet állíta-
nak a jövõ évi országgyûlési választásokra a fideszes jelölttel
szemben. Ennek érdekében elõválasztásra kerül sor szeptember
18–26. között, ahol a jelöltek közül kikerül az a személy, aki az el-
lenzék jelöltjeként indul. Minderrõl Potocskáné Kõrösi Anita, a Job-
bik országos alelnöke számolt be zalaegerszegi sajtótájékoztatóján.

JOBBIK: BENKE RICHÁRD

AZ ELÕVÁLASZTÁSON



– B. K. –

– Örömet adott a szívemnek a
kapu tervezése, megalkotása Ez a
szakrális alkotás keletrõl hozott õsi
közös örökségünkre utal, és erõsíti
összetartozástudatunkat. Huszka
József A székely ház címû, 100 év-
vel ezelõtt kiadott könyvében ezt bi-
zonyítja. Egész Kárpát-medencé-
ben elterjedt kellett legyen, így itt is.
Az akkori ember szellemi és lelki vi-
lágát tárja elénk. A három zábé (ka-
puláb) az egyházban jelen lévõ iste-
ni hármasságot adja. A teremtõ erõ
férfioldala, a nõi teremtõ erõ és az
ebbõl fakadó gyümölcs a Fiúisten,
az Úr Jézus Krisztus – mondta
Esztány Zsolt, aki jellemzõen szak-
rális terekbe készít faragásokat,
székelykapui közül pedig a zala-
egerszegi a legnagyobb méretû. –

Az itteni mintát egy Csíksomlyóra
tervezett kapuból vettem, melyet Fo-
dor Imre Marosvásárhely volt ma-
gyar polgármestere az õsi birtokukra
állíttatott volna viszsza, mely az álla-
mosítás során eltûnt. Sajnálatos ok-
ból ez nem valósulhatott meg, de a
rajzokat és a szerkezetet felhasznál-
tam a zalaegerszegi felkérés során.

– Honnét az ismeretség?
– 2012-ben a Széphavason épí-

tettünk fel kalákában egy kápolnát.
Itt ismerkedtem meg zalaegerszegi
emberekkel, Tolvaj Márta alpolgár-
mesterrel, Sümegi László honvéd-
csapatával is. Nagyon örültünk a fel-
kérésnek, hálásak vagyunk érte,
akárcsak a vendégszeretetért, ami
itt fogadott. 

– Az alkotásban mennyire kap-
tak szabad kezet?

– A méreteket adták meg, illetve

a tájolást, és azt tudtuk, hogy három
egyház ingatlanjainak találkozási
pontjában, egyházi épület közelé-
ben lesz. A többi rám volt bízva. A
kapu érdekessége, hogy a faragás
arany füstfóliával kiemelt. Tõlem
van, hogy az egész kapu feketére
lett pácolva, méhviasszal bevonva.
A nagy nyíló teljes kört formálna, ha
meghosszabbítanánk a földig, a kis-
nyíló origója 160 centiméter magas-
ságban van, ami az emberi szem
magassága. A felette lévõ tükör pe-
dig itt helyben kapott új értelmet,
amikor is valaki rózsatükörnek ne-
vezte. Mi erre nem is gondoltunk, de
itt a helyszínen, a Rózsák terén na-
gyon találó. A faragásokban nincs
megkötés. Van egy szimbólumtár,
amibõl bármit lehet választani. Eb-
ben nincs szigorúság, amit az em-
ber lelke választ. A kapuknak erede-
tileg a külsõ oldalát szokták díszíte-
ni, de ez esetben mindkét oldala dí-
szes. A külsõ férfias szimbólumok-
kal ellátott, mivel a férfi dolga a há-
zon kívül van, a belsõ oldala pedig a
nõies. A fedettségben lévõ 9 ga-

lambdúc (a lélekmadár helye),
röpnyílásainál pedig arany és kék
színû pecsétek vannak, melyeket a
gyermekeink festettek, ahogy a pá-
colást is õk végezték. Az életfa mo-
tívumban felülnézeti és oldalnézeti
ábrázolásban vannak a virágok. Ez
hagyományos, a két világ váltakozá-
sát szimbolizálja, ha én vagyok az
origó, az embertársaimmal és a
Teremtõvel van kapcsolatom. Maga
a kapu olyan, mint egy templom ke-
resztmetszete, a test, lélek, szellem
hármasságát szimbolizálja. 

– Az alkotás folyamata is át-
szellemültséggel jár?

– Végig egy belsõ öröm kísérte a
munkát. Abban az idõszakban ké-
szült, amikor a portán belül kellett
lenni. Akkor foglalkoztunk mi a ka-
puval. Szellemi munkával foglalkoz-
tunk, míg a hírek az anyagi világgal.
A kapu egy nagy energiájú hely, egy
új világot nyit meg, küszöbe a benti
világnak. Olyan õsképet ad vissza,
mely az ember lelkében mélyen ott
van. A múltat hozza vissza. Aki ma-
napság ilyent rendel, nagy szolgála-
tot tesz a magyarságnak. Hoztuk,
mint egy küldetést. 

– Tizenöt darabban szállították
ide a kaput, melynek összeszere-
lésében családtagok és helyiek is
közremûködtek. Megszólították-e
önöket a járókelõk közben?

– Nagyon jó visszajelzéseket
kaptunk. Egy, a kapu alatt áthaladó
hölgy mondta: „talán most már férj-
hez is megyek”. Itt kapott értlemet a
tükör, ami azért tükör, mert valami-
kor régen valóban tükröt tettek ide
(Szentegyházán látni ilyet), ma már
inkább faragott címert tesznek oda,
vagy csipkés deszkakivágásokkal
díszítik (ablak kivágás). Itt, a Rózsák
terén lett belõle rózsaablak, mely
megint a szakrális terünkhöz, a
templomhoz köti nagy meglepeté-
sünkre. A férjem nem talált ki új mo-
tívumokat, hanem a régieket újraér-
telmezi. Aki pedig arra jár, azoknak
a szemében látni, hogy helyénvaló-e
az alkotás – tette hozzá Erika. 

4 Krónika

Dr. Magyar Károly Zalaeger-
szegen, a Ságvári Endre Gimná-
ziumban érettségizett 1973-ban,
és még ugyanebben az évben elõ-
felvételt nyert a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi
Karára. Katonai szolgálata letölté-
se után 1979. február 24-én kapott
jogászdiplomát. Ezt követõen
1979. április 1. napján lett a Zala-
egerszegi Járásbíróság fogalma-
zója. Szakvizsga-kötelezettségé-
nek 1981. június 10-én tett eleget,
majd 1981. július 16. napján bíró-
sági titkárrá nevezték ki. 

1982. december 29. napjával
nevezték ki bíróvá, s a Zalaeger-
szegi Járásbírósághoz osztották be
szolgálatra, illetve a fiatalkorúak
büntetõügyeiben eljáró tanács elnö-
kévé jelölték ki. 1990. május 1. nap-
jával került a Zala Megyei Bíróság-
ra, amelynek – 2 évvel késõbb –
1992. március 1. napján elnöke lett.
Négy elnöki cikluson át, 2014. feb-
ruár 28-ig, összesen 22 évig vezet-
te a megyei bírósági szervezetet. 

Nevéhez fûzõdik a helyi jogi
szakkönyvtár létrehozása, amely
alapját képezte az országos szak-
könyvtári rendszernek. Elnöksége
alatt a megyében átfogó bírósági
modernizálás, épületfelújítás zaj-
lott, kiszélesedtek a bíróság nem-
zetközi kapcsolatai: a határ menti
– szlovén, horvát és osztrák – te-
rületek bíróságaival, jogász civil
szervezeteivel, valamint a Maros-
vásárhelyi Törvényszékkel épített
ki ma is élõ kapcsolatot.  

Évtizedekig részt vett a Pannon
Jogász Szimpózium szervezésé-
ben. Több cikluson keresztül tagja
volt a Magyar Bírói Egyesület vá-

lasztmányának és elnökségének.
1979. április 1-jétõl a Magyar Jo-
gász Szövetségnek és jogutódjá-
nak, a Magyar Jogász Egyletnek
tagja. Az Egylet Zala Megyei Szer-
vezetének alelnöke.  1989–1991
között tagja volt az Országos
Ideiglenes Bírói Tanácsnak. 

1995-ben az Osztrák Köztársa-
ság Burgenlandi Tartomány „Bur-
genland Tartomány Lovagkereszt-
je” kitüntetést, 2008-ban az Orszá-
gos Igazságszolgáltatási Tanács
„Címzetes táblabíró” címet ado-
mányozott számára. 2007-ben a
Magyar Köztársaság elnöke az
igazságszolgáltatásban végzett
több évtizedes munkássága, vala-
mint a hazai és nemzetközi igaz-
ságügyi együttmûködés terén vég-
zett munkája elismeréseként a
„Magyar Köztársasági Érdemrend
tiszti keresztjét” adományozta szá-
mára. A Magyar Bírói Egyesülettõl
Grecsák Károly-, a Magyar Jogász
Egylettõl Szalay László-díjat ka-
pott. 2020-ban a legmagasabb bí-
rósági kitüntetést, a Juhász Andor-
díj arany fokozatát vehette át.
2009-tõl megszûnéséig tagja volt
az Országos Igazságszolgáltatási
Tanácsnak.

A Deák Kúria Közalapítvány
Kuratóriumában sokat tett Deák
Ferenc kehidai kúriája felújítá-
sáért, a haza bölcse szellemi ha-
gyatékának ápolásáért. Több nagy
sikerû tudományos konferencia
szervezésében különbözõ jogtör-
téneti tárgyú könyvek kiadásában
vállalt tevékeny szerepet.  2014.
március 1. óta a Zalaegerszegi
Törvényszék büntetõ fellebbviteli
tanácselnökeként dolgozott.

Négy évtizednyi bírói munka, négy elnöki ciklus, nagyszabású
épületfelújítások, számtalan konferencia, külföldi kapcsolatok és
könyvtáralapítás is fûzõdik dr. Magyar Károly nevéhez, aki 42 év
után búcsúzott a bírósági szervezettõl. 
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– Bánfi Kati –

A kétnapos rendezvényen,
melynek elsõdleges kínálata a re-
pülés élménye volt, nagyrészt
együttmûködõ volt az idõjárás is.
Sokan felkeresték a hatházi repü-
lõteret, szinte egész nap zúgtak a
gépek a város felett, nagy volt a

légiforgalom. Ehhez 9 féle, kisebb-
nagyobb repülõgép, sárkányrepü-
lõ és 25 fõs profi legénység (köz-
tük utasszállító gépen szolgálók,
valamint egykori vadászpilóták is)
várták a kalandra vágyókat. A le-
hetõséggel 2 éves kortól 75 éves
korig sokan éltek, bár többségé-
ben a fiatalok és a kisebb gyere-

kes családok számára jelentett
vonzerõt ez a kikapcsolódási lehe-
tõség.

– Az aktuális elõírások miatt
klasszikus repülésbemutatót most
nem tartottunk, hanem, akárcsak
tavaly, amikor a csapatunk elõször
járt Zalaegerszegen, családi napot
rendeztünk – mondta Vécsei Mi-
hály. 

– Évente közel 30 programunk
van az egész ország területén.
Imádunk Zalaegerszegre jönni,
nagyon jó a lokalizációja, szép a

táj, megfelelõ az infrastruk-
túra. Annyira szeretünk
idejönni (Budapestrõl és
Gödöllõrõl), hogy elsõként
az országban itt rendezünk
majd repülõs tábort 12–14
éves fiataloknak, július elsõ
felében. A táborban extra
lehetõségek várják a gye-
rekeket, többféle repülést
kipróbálhatnak, küzdõspor-
tokba tekintünk be, lesz ke-
rékpáros túra, balatoni für-
dõzés, a pápai repülõtér
meglátogatása, éjszakai
navigáció – sorolta lelke-
sen az egykori sportriporter
a helyi gyerekeknek szánt
lehetõségeket. 
– Jó hangulat, szép élmé-
nyek és biztonság. Mind-

ez megvolt?
– Mindenki mosolyogva ment

el, a legnagyobb problémát egy
kisfiú eldurrant lufija okozta. Biz-
tonságosak a gépek, 70 száza-
lékban hivatásos pilóták vezették
ezeket, természetesen elérhetõ
közelségben volt ügyeletes or-
vos, akire szerencsére nem volt
szükség. Mi is jól éreztük magun-
kat, mert hangsúlyozom, hogy
kompakt a helyszín. Szeptember
végére tervezzük, hogy újra jö-
vünk. 

REPÜLÕS NAP A NYÁR ELSÕ HÉTVÉGÉJÉN
CSAK EGY KISFIÚ LUFIJA DURRANT EL

Családi sétarepülõs napra várták Zalaegerszegre a nyár elsõ
hétvégéjén az érdeklõdõket. A program szervezõje a Legendák A
Levegõben Sportegyesület, Vécsei Mihály, egykori sportriporter,
pilóta fõszervezésében.

– b. k. –

Az elõadó a csillagokban rejlõ
õsi bölcsességeket fordította le a
hallgatóság számára, hogy rávilá-
gítson, mirõl szólnak a közelgõ hó-
napok. Úgy fogalmazott, a csilla-
gos égbolt az illusztrációja a belsõ
énéletnek.

– Most jön el az ideje, hogy
meglássuk a magasabb, isteni mi-
nõséget, a fényt önmagunkban és
hogy bármilyen helyzetben is va-
gyunk, mi az az irány, amerre ér-
demes elindulni – mondta nyitás-
ként Zentai Anna.

– A mostani idõszakban tágítani
kell a látókört, tágabb szemlélettel,
nyitottabban kell nézni a folyama-
tokat térben és idõben. Ha felötlik
bennünk, hogy „ez most miért tör-
ténik velem?”, tudatosítsuk, hogy
minden, amit megélünk, egy folya-
mat része, egy nagyobb dolgokra
készít fel. Most jön el annak is az
ideje, hogy a korábban megszer-
zett tudást, akár iskolai, akár az
élet adta tudást, a gyakorlatban
kezdjük el használni, mert enélkül
semmit sem ér, amit megtanultunk.

Most fogunk szembesülni eddigi
teremtéseink eredményeivel. Át
kell hozni a fizikai szintre azt, ami a
lelkünkben van. Az élet lényege,
ennek a lelki minõségnek a meg-
élése, amit a szív diktál, ez és a
pozitív érzelmek mutatják az utat.
Az ember belül mindig tudja, hogy
neki mi a jó. A kérdés, hogy meny-
nyire hallgat ezekre a megérzések-
re. Ez a nyár mindenkit felébreszt,
önállóan el tudjuk dönteni, mi szí-
vem vágya, azt felvállalom és te-

szek is érte. A másik fontos kérdés
lesz, hogy mennyire vagyunk urai,
irányítói a saját életünknek, és
mennyire adtuk át az életünk felet-
ti hatalmat másnak. Az év hátralé-
võ része nagyon erõsen errõl fog
szólni. Uralni kell az érzéseket, az
akaratot és a döntéseket.

Az új minõség megjelenése
mindig egy kis felfordulással jár,
akárcsak a takarítás. Érezzük,
hogy a régi már nem mûködik, az
átalakulás idejét át kell vészelni,
szembe kell nézni azzal, hogy ed-
dig miért úgy alakultak a dolgaink.
Sok ilyen felismerés fog jönni,
mert, most minden errõl szól. Most
jött el az ideje kilépni az ördögi kö-
rökbõl, amelyek akár a kora
gyerekkoruntól indultak. Meg kell
tanulni felelõsséget vállalni, nem
kívülrõl várni a megoldásokat, és
tenni is. Rá kell tehát látni a dol-
gokra és visszavenni a hatalmat a
saját életünk felett. Az év hátralé-
võ része pedig életre szóló, sors-
fordító felismerésekkel ajándékoz
majd meg. Önállóvá kell válni, fel-
ébredni és elvágni a köldökzsinórt,
azaz elhagyni minden olyan minõ-
séget, ami eddig függõvé tett. Így
öröm és szeretet lesz az élet. A fo-
lyamat tetõzése december 24-én
lesz. 

MI MIÉRT TÖRTÉNIK VELÜNK?
„NYITOTTABBAN NÉZNI A JELENT”

Újra indult az Apáczai MK-ban az asztrológiai, asztrozófiai elõ-
adás-sorozat. Zentai Anna asztrozófus a nyári égi eseményekrõl
és azoknak az emberekre gyakorolt hatásairól beszélt. 

Zentai Anna

„HOZTUK, MINT EGY KÜLDETÉST”
SZÉKELYKAPU CSÍKSZENTLÉLEKRÕL ZALAEGERSZEGRE

A városi önkormányzat felkérésére az erdélyi Esztány Zsolt fa-
faragó népi iparmûvész készített székelykaput, mely a Rózsák te-
rét díszíti 2021 júniusától. Az alkotót elkísérte népes családja is a
kapu felállításához. Mint kiderült, a nyolc gyermeke közül a na-
gyobbak részt vettek a kapu pácolásában, díszítésében is.



– pP –

A nézõk közül is többféle asszo-
ciáció érkezett: volt, aki belsõ szer-
veket, volt, aki az agymûködés va-
lamely fázisát, más meg az univer-
zumot látta benne. A zalaegerszegi
születésû, ám hosszú évek óta
Bécsben élõ képzõmûvészt e-mai-
len értük utol, hogy néhány kulisz-
szatitkot megtudjunk a mûvekrõl
(persze nem konkrétan azt, hogy
mit gondolt a mûvész).

Borbás Helga érdeklõdésünkre
azt válaszolta, hogy az online galé-
riában bemutatott képek 2020-ban
készültek, címük Decadence I–II.
Egy olyan sorozat részei, amelynek
témája már régóta foglalkoztatta.

– Mindig egy hitelesen felmuta-
tott belsõ igazság érdekelt. Képeim

valójában létezésmódok, zsigeri
létformák – csatamezõk. Maga a
folyamat érdekel az alkotás során.
A véletlenszerû és tudatosan alakí-
tott minõségekkel szeretném a fel-
tárulkozó tudatalattit megragadni,
nyers érzelmi intenzitással – fogal-
mazott.

De az is lényeges, hogy hol tud-
ja ezt a folyamatot megállítani. Úgy
akar meghúzni egy vonalat, mint
egy eleven, élõ ideg. Egymásba
harapó formák, egymásra ható
erõk: tulajdonképpen ezek a képei
mozgatórugói. A belsõ küzdelem
foglalkoztatja, a küzdés drámája;
ez a káprázatos „zúzás”. A színek
közül nemcsak a vörös és a fekete
fontos számára, hanem a színek
maguk: kifejezõerejük, összhang-
juk vagy éppen kontrasztjuk.

– A munka nálam egyszerre
ösztönös és tudatos. Úgy érzem,
hogy állandóan mozgásban kell
tartanom a képet, ha el akarok
menni a falig! Folyamatosan koc-
káztatnom kell, különben bedõl a
kép. Az öncélú, szép felület sosem
érdekelt, sokkal inkább a nyers ér-
zelmi energia, a zsigeri küzdelem.

Az alkotó a Pécsi Tudomány-
egyetem Mûvészeti Karán végzett
festõ szakon, Tolvaly Ernõ tanítvá-
nyaként. Késõbb tanított az Ady-is-
kolában, majd a Kölcsey-gimná-
ziumban. Több mint tíz éve Bécs-
ben él. Itt 9 évig heti rendszeres-
séggel tartott kreatív kurzust kicsik-
nek. Mint mondja, az élmény szá-
mított, és az általa átélhetõ szabad-
ság. Most egy iskolában tanít, és
mellette azon dolgozik, hogy „ne
nyeljen be” teljesen az iskola. Va-
gyis ugyanúgy maradjon ideje és
energiája alkotni.

Úgy tûnik, ezzel nincs is problé-
ma, hiszen több nemzetközi cso-
portos kiállításon vett részt az utób-
bi években (Firenze, Bécs, London,
Milánó, Róma, Athén, Berlin, Vero-
na, Velence és a dél-koreai Gim-
po). A napokban pedig egy londoni
galéria weboldalán nyílt meg
Shake dog címmel egy önálló, vir-
tuális kiállítása, amely szeptembe-
rig látható a https://www.art-
number23.uk/helga-borbas címen.
Az online tér, mint bemutatkozási
lehetõség, tehát nem idegen szá-
mára.

– Miután a járvány miatt bezár-
tak a múzeumok, én is sokkal több
online kiállítást néztem. Érezhetõ
volt, hogy hirtelen a képzõmûvé-
szetben is sokkal hangsúlyosabb
lett az online jelenlét. Ennek pozití-
vumai és negatívumai egyaránt
vannak. Egyrészt sokkal több em-
berhez ér el egy virtuális kiállítás,
viszont így elmarad a közösségi él-
mény, hiszen a hagyományos
kiállításmegnyitók mindig találkozó-
pontok is. Másként éled meg, ha ott
állsz személyesen egy festmény
elõtt, és be tudsz lépni a képbe. En-
nek ellenére úgy érzem, hogy re-
mek lehetõségeket rejt magában
az online tér is, hiszen általa kitágul
a világ.
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Az akkori koncert bõ huszonöt
év dalaiból válogatott, most – kö-
szönhetõen a járványhelyzetnek –
bõvült a repertoár. Június 25-én,
este fél 9-tõl a Kvártélyház színpa-
dán lép fel újból a csapat, hogy a
ZA-KO fesztiválon szórakoztassák
az alternatív zenei mûfaj kedvelõit.

Polgár Péter érdeklõdésünkre
elárulta: ismét Eszter, Odett és
Müller Péter közremûködésével áll
össze a szerzõi est, de néhány kí-
sérõzenész is „adja alájuk a han-
got”. Radics Igor, Monostori János,
Markó Tamás és Koller László kísé-
ri az énekeseket, és persze maga
Polgár Péter, gitáron. 20 dallal ké-
szülnek, köztük újdonságokkal is,
hiszen a járvány idején Müller Péter
a közösségi oldalán elindított egy
„Napi dal” sorozatot. Vagyis minden
napra írt egy szöveget, amit gya-
korlatilag bárki megzenésíthetett.
Néhány dalt „bevállalt” Polgár Péter
is, többek között ezeket is hallhatja
a közönség.

– A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben megrendezett
koncerthez képest újdonság lesz
az is, hogy a mûsor elején az éne-
kesek szólistaként mutatkoznak be
egy-egy kedvenc dalukkal vagy
versükkel, amit csak egy gitár kísér
majd. Ezenkívül lesz Odett-, Esz-

ter- és Sziámi-blokk, illetve minden-
ki énekel duettet is. A repertoárt
azért is bõvítettük a 2020-as esthez
képest, mert úgy néz ki, hogy a bu-
dapesti Gödör Klubban, és más
helyszíneken is fellépünk, és nem
szeretnénk teljesen ugyanazt a
produkciót vinni mindenhová. Jó,
ha több dal van készleten, amibõl
válogathatunk – fogalmazott.

Hogy Polgár Péter számára mi-
vel telt az elmúlt egy esztendõ?
Mint mondja, duplán is rosszul érin-
tette a járvány, hiszen mint hang-
szerkereskedõ, átmenetileg be kel-
lett zárnia a boltját, zenészként pe-
dig másokhoz hasonlóan nem tu-
dott fellépni. Ennek ellenére aktív
idõszakon van túl, mert így a dal-
szerzésre tudta összpontosítani az
energiáit. Online formában dolgo-
zott együtt Müller Péterrel és
Takáts Eszterrel is, ebbõl az együtt-
mûködésbõl született például a
„Még a csend is” címû dal, amit na-
gyon szeret a közönség.

A Kvártélyház színpadán Odett
és Takáts Eszter népszerû számain
túl, jónéhány – immár klasszikus-
nak számító – Sziámi-nóta is fel-
csendül.

A koncertre érkezõk tájékozód-
janak az aktuális járványügyi sza-
bályokról. Kedvezõtlen idõjárás
esetén a szerzõi estet a moziban
rendezik meg.

NAPI DALOK ÉS SZIÁMI-KLASSZIKUSOK
ODETT, TAKÁTS ESZTER ÉS MÜLLER PÉTER IS FELLÉP

Újabb szerzõi estre készül Polgár Péter zeneszerzõ, gitáros. A
zenésznek még a pandémia elõtt, 2020 januárjában volt hasonló
produkciója a JazzSzerda keretében, melyre Müller Péter Sziámit,
Polgár Odettet és Takáts Esztert hívta vendégül.

Fotó: Facebook/Polgár Péter

– b. k. –

– A program egyik apropója,
hogy a kézmûvesház bõvítésekor
elnyert pályázat része volt öt évre
szóló szakmai munkaterv, mely-
nek regionális rendezvényeket is
kellett tartalmaznia, bár ilyen fel-
adatoknak már korábban is eleget

tettünk – mondta Prokné Tirner
Gyöngyi, a kézmûvesek háza ve-
zetõje. – A mostani konferencia az
értéktárak kézmûves értékeit mu-
tatja be Gyõr-Moson-Sopron, Vas
és Zala megyei szakemberek és
az értéktár bizottságok elnökei
közremûködésével. A kapcsolódó
kiállítás pedig olyan kézmûves tár-

gyakra épít, amelyek már megta-
lálhatók a nevezett értéktárakban.
Nagyon sok értékünk van egyéb-
ként, több kategóriában. A kulturá-
lis kategóriába sorolt a kézmûves-
ség, mely a legtöbb értéket sora-

koztatja fel. A bekerülésnek elõírá-
sai vannak, meg kell érte dolgozni. 

A rendezvényt dr. Vadvári Tibor
alpolgármester köszöntõje nyitotta
meg, majd a gyõriek felszólalásai
következtek. Dr. Petõ Péter, az ér-
téktár bizottság elnöke szólt az ér-
téktárak felépítésérõl. Helyi érték-
ként a gyõri kékfestést és a cukor-

perecet mutatták be. A vasiak ré-
szérõl Kevy Albert értéktár bizott-
sági elnök az értékek élményszerû
átadásáról beszélt. Valamint az õr-
ségi fazekasság múltját és jelenét
ismertette Csuti Tibor népi iparmû-
vész.

A végére került a házigazda
megye. Konczér Katalin, a Zala
Megyei Értéktár Bizottság elnöke
a társadalmi kohézióról és a gaz-
dasági értékekrõl szólt. Helyi érde-
kesség a sok kistelepülés. Az ér-

téktárak felkutatása azonban nem-
csak a 258 zalai településre terjed
ki, hanem a határon átnyúló három
tájegység (Göcsej, Hetés. Zala-
szentgrót és környéke), települé-
seire is. A kapcsolódó bemutató a
gyékényfeldolgozásra (Kollár Je-
nõné) és a Pannónia csipkére
(Románné Hadri Veronika) tért ki. 

KONFERENCIA A KÉZMÛVES ÉRTÉKEKRÕL
A KIÁLLÍTÁS JÚLIUS VÉGÉIG LÁTHATÓ

Regionális konferencia helyszíne volt a Gébárti Kézmûves Al-
kotóház. A Nyugat-Dunántúl népi kézmûves értékeit vették gór-
csõ alá a három idesorolt megyébõl az értéktárak képviselõi és a
jelen lévõ népi iparmûvészek. A program részeként kézmûves-be-
mutatóra is sor került, a témához kapcsolódó kiállítás pedig jú-
lius 30-ig látható a házban.

– pet –

A diákok rajzaival illusztrált füzet
tizenkét költeményt tartalmaz. A
Deák téren rendezett kötetbemuta-
tón Kiss Gábor könyvtárigazgató el-
mondta: Gaál Károly Zalaegersze-
gen született, felsõfokú tanulmá-
nyait Budapesten és Szombathe-
lyen végezte. 1963–72-ig, majd
1985–89 között dolgozott a megyei
könyvtárban. A két idõszak között
pedig a zalalövõi mûvelõdési ház
igazgatójaként tevékenykedett. Ér-
zékeny lelkû ember volt, aki szíve-
sen fogalmazta meg gondolatait

versekben, de festéssel is próbálko-
zott. Könyvtárosként szavalókört
szervezett: az Arany János Körben
országosan ismert írókat, költõket is
vendégül látott. A '80-as évek köze-
pén egy súlyos betegség miatt fe-
jezte be a könyvtári munkát, ám a
versírást nem hagyta abba. A ki-
lencvenes években felnõtteknek és
gyermekeknek szóló versei jelentek
meg kötetekben. Elõbbit Bedõ Sán-
dor festõmûvész, utóbbit a mostani-
hoz hasonlóan diákok illusztrálták.

A legújabb, „Embernek szól” cí-
mû kiadványt Orbán Ildikó grafikus
tervezte – és ahogy Kiss Gábor fo-
galmazott – sok jó ember közös
munkája, összefogása kellett ah-
hoz, hogy megszülessen a kötet. A
rendezvényen minden közremûkö-
dõnek, támogatónak köszönetet
mondtak, az illusztrációkat készítõ
öt diák pedig ajándékot is átvehe-
tett.

A kötetbemutatón a Tarsoly Er-
délyi Mezõségért Egyesület zenélt,
Gaál Zsuzsa és Gaál Péter pedig
édesapjuk egy-egy versét szavalta
el.

GAÁL KÁROLYRA EMLÉKEZTEK
KÖTET A NÉHAI KÖNYVTÁROS VERSEIBÕL

Születésének 80., halálának 10. évfordulója alkalmából jelent
meg verseskötete Gaál Károly (1940–2011) könyvtárosnak. A
Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár egykori munkatársának
verseit a családtagok – elsõsorban gyermekei Gaál Zsuzsa és
Gaál Péter – kezdeményezésére szerkesztették kötetbe.

A KÜZDÉS DRÁMÁJA FOGLALKOZTATJA
EGYMÁSRA HATÓ ERÕK BORBÁS HELGA KÉPEIN

A kiállítás alatt szinte mindenki csak „vörös és fekete” képek-
nek hívta Borbás Helga alkotásait. A ZAZEE Kulturális Egyesület
8.01 online kiállításán az összes tárlatvezetõnek szemet szúrt a
festõmûvész két titokzatos, ám látványos, erõteljes tónusú fest-
ménye.

Konczér Katalin



6 Városháza

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Radnóti utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történõ felkészítése egyéni differenciált fejlesztéssel
a szabályozó dokumentumok elõírása szerint. Részvétel a nevelõtestület, alkalmazotti közösség
munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása. 

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

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus, 
• megfelelõ iskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet igazolása – 3 hónapnál nem

régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák: 
• Kiváló szintû Másság elfogadása, tolarencia, szakmai igényesség, kommunikációs, együttmûködõ-

képesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Megfelelõ iskolai végzettség, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pá-

lyázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hogy harmadik személy
megismerheti a pályázati anyagot. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30. 

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

A pályázatok benyújtásának módja: 
POSTAI ÚTON, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Óvoda címére történõ megküldé-
sével (8900 Zalaegerszeg, Radnóti utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 2-179/42-2021, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásban elõírt követelmények szerint bizottság dönt a személyes elbeszélgetést köve-
tõen. Sikertelen pályázat esetén külön értesítés nincs, a pályázatok átvétele 2021. július 9. napig
biztosított. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos honlapja – 2021. június 14.
ZalaEgerszeG hetilap – 2021. június 15.

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA KODÁLY ZOLTÁN UTCAI TAGÓVODÁJA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.                 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kodály Zoltán utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelõen, a munka-
köri leírás alapján. 

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

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus, 
• kommunikációs készség, gyermekszeretet, együttmûködõ képesség, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kása Istvánné nyújt, a 92/598-725; 30/817-5284-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• elektronikus úton Kása Istvánné részére a urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok beérkezése után, személyes meghallgatást követõ intézményvezetõi dön-
tés. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• zalaegerszeg.hu – 2021. június 15.
• ZalaEgerszeG újság – 2021. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az
NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA – ÛRHAJÓS UTCAI ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelõen, a munka-
köri leírás alapján. 

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

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus, 
• kommunikációs készség, gyermekszeretet, együttmûködõ képesség, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 16. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kása Istvánné nyújt, a 92/598-725; 30/817-5284-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• elektronikus úton Kása Istvánné részére az urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok beérkezése után, személyes meghallgatást követõ intézményvezetõi dön-
tés. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• zalaegerszeg.hu – 2021. június 15.
• ZalaEgerszeG újság – 2021. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pá-
lyázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel. 

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA BAZITAI CSOPORTJA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.              

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Toposháza út 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelõen, a munka-
köri leírás alapján. 

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

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus, 
• kommunikációs készség, gyermekszeretet, együttmûködõ képesség, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthetõ be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kása Istvánné nyújt, a 92/598-725; 30/817-5284-es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• elektronikus úton Kása Istvánné részére az urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok beérkezése után, személyes meghallgatást követõ intézményvezetõi dön-
tés. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• zalaegerszeg.hu – 2021. június 15.
• ZalaEgerszeG újság – 2021. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pá-
lyázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel. 
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Biztosan maradt bent az NB
I-es labdarúgó-bajnokságban a
ZTE FC. A zalaiak a kilencedik
helyen zártak. A bajnokság so-
rán Bobál Dávid, csapatkapi-
tány jó teljesítménnyel járult
hozzá a zalaiak szerepléséhez.  

– Melyik évben volt köny-
nyebb kiharcolni a bentmara-
dást, a tavaly vagy idén? 

– Az elmúlt évi szezonban
könnyebb volt – vélekedett Bobál
Dávid. – A Kaposvár elég korán
leszakadt a mezõnytõl, igazából
csak egy csapatot kellett meg-
elõznünk, mivel a somogyiak
sorsa korán eldõlt. Idén jóval ki-
egyenlítettebb volt a mezõny.
Sok csapatot köztük a ZTE-t is
meglegyintette a kiesés szele.
Az élvonal létszáma nem nagy,
nem egyszerû feladat a bent ma-
radás. Remélem, a harmadik

évünkben nem lesznek kiesési
gondjaink. 

– Mennyire elégedett az idei
szezonnal? Tavaly elõrébb vé-
geztek, jó hajrával maradtak
bent, idén egyenletesebb volt a
ZTE teljesítménye?

– Nehéz összehasonlítani, mi-
vel más volt a játékoskeret. A tava-
lyi csapat pár játékost leszámítva
kicserélõdött. Mindkét évi csapat-
ban jó volt játszani. Akadtak jó pe-
riódusaink, de az ellenkezõje is
elõfordult. Mindkét szezonnal elé-
gedettek lehetünk, kiharcoltuk a
bent maradást.

– Csapatkapitányként hogy
látja, miben sikerült a ZTE-nek
elõrelépni, hol van lemaradás a
játékban?

– Boér Gábornál sokkal táma-
dóbb focit játszottunk, ennek volt
az eredménye, hogy sok gólt lõt-
tünk, igaz, sokat is kaptunk. Az
edzõi felfogás kérdése, hogy mi-
lyen taktikával játszik a csapat.
Waltner Róbertnél a védekezés is
hangsúlyosabbá vált. Bizakodom,
a következõ szezonban csökken a
kapott gólok száma, a rúgottaké
tovább emelkedik.

– Játsszunk el a gondolattal,
ha ön lenne a vezetõedzõ, hol
erõsítené meg a ZTE keretét?

– Minden csapatrészbe igazol-
nék. Az a jó, ha a játékosok között
konkurenciaharc alakul ki, ami elõ-
re viszi a csapat teljesítményét. A
nyáron is több távozó lesz a csa-
patból, újak jönnek, egészséges
vérfrissítés mindenképpen szük-
séges. Akkor fejlõdik egy csapat,
ha egészséges mozgás van a
játékoskeretben. 

– A testvére kiigazolt Portu-
gáliába. A sajtóhírek szerint fel-
bontják a szerzõdését, nem pró-
bálja meg visszacsábítani a
ZTE-hez?

– Próbáltam, nyilván rajta is
múlik, és a ZTE vezetésén is a
megegyezés. Egy biztos, eligazol
Portugáliából, nem tudom még,
hogy hová. 

– Szeretne együtt játszani ve-
le?

– Természetesen. Nagyon jó
volt, hogy az elmúlt évben együtt
játszottunk a ZTE-ben. Elõtte a
Bp. Honvédnál játszottunk együtt.
Nagyon bizakodom, hogy játékos-
pályafutásunk során szerepelünk
még egy csapatban.

JÁTSZANA MÉG EGYÜTT A KÉT BOBÁL
NEM EGYSZERÛ FELADAT A BENTMARADÁS

Kaposváron, a Zalaco-ZÚK-ot
három versenyzõ képviselte. Bel-
sõ Fanni és Gergye Milán elsõ
éves ifiként az elõfutamokban tel-
jesített jól, egyéni legjobb eredmé-
nyeiket sikerült ezúttal is elérni, sõt
túlszárnyalni. Nett Vivien még ser-
dülõ korosztályú versenyzõként
ért el kitûnõ eredményeket

Belsõ Fanni közép- és hosszú-
távokon versenyzett, 200 m pillan-

gó, 400 m, 100 m és 200 m gyor-
son állt rajthoz, jó idõeredmények-
kel végzett a középmezõnyben.

Gergye Milán szintén gyors-
úszó számokban versenyzett, jó
eredményeket ért el 50, 1500,
400, 100 és 200 méteres távokon. 

Nett Vivien három verseny-
számban is döntõt úszhatott: elõ-
ször a 200 m pillangó mezõnyé-
ben a 8. helyen csapott célba, 800

m gyorson 7. helyezést ért el, 400
m gyorson az 5. helyet szerezte
meg. 

Nett Vivien ezután Szegeden,
az úszók nyílt vízi országos baj-
nokságán szerepelt, ahol 5000
méteren, remek úszással, több
mint 2 perces elõnnyel megnyerte
az U–14–15 korosztály (ifjúsági)
lányok versenyét. 

A nyílt vízi verseny sok ténye-
zõben különbözik a medencéstõl.
A víz minõsége más, minden ver-
senyzõ egyszerre indul, tehát erõ-
sen figyelni kell a taktikára. Vivien
ügyesen versenyzett, eredményé-
vel kivívta magának a jogot az
idén nyáron (július) Párizsban
megrendezésre kerülõ nyílt vízi
Európa-bajnokságon való részvé-
telre.

Nemrég két országos bajnokságot is rendeztek az úszóknál. Az
ifjúsági korosztály országos bajnokságát Kaposváron rendezték
meg. Szeged adott otthont a nyílt vízi úszók országos bajnoksá-
gának.

NETT VIVIEN AZ EB-N SZEREPELHET

A döntõben 5 fiú és 5 leány kor-
csoportban mintegy 500 fiatal állt
rajthoz, rövidtávon és hosszútávon
mérhették össze tudásukat. Zalá-
ból a Göcsej KTFE és a TRIÓ
Egerszeg ZTC ifjú tájfutói ezúttal
az iskolájukat képviselték, össze-
sen negyvenöten. A korábbi évek-
hez hasonlóan ezúttal is jól szere-
peltek. Ezek közül kiemelkedett
Fülöp Álmos Huba, a zalaegersze-
gi Zrínyi Miklós Gimnázium végzõs
tanulójának teljesítménye, rövidtá-
von a 3. helyen végzett. Nagysze-
rûen szerepelt a szintén zrínyis Kaj
Huba Csaba is, a legfiatalabbak
mezõnyében mindkét verseny-
számban minimális különbséggel
csúszott le a dobogóról. Még egy
zalai vonatkozású éremrõl is be-
számolhatunk. Az F II-es korcso-
portban a Budapesten tanuló, de a
TRIÓ Egerszeg ZTC színeiben
versenyzõ Mitró Milán Zoltán jó fu-
tással a 3. helyen végzett.
Az egerszegiek jobb eredményei.
Rövidtáv. F II: 4. Kaj Huba Csaba

(Z. Zrínyi). F IV: 5. Mézes Bo-
tond Csegõ (Z. Zrínyi). F VI: 3.
Fülöp Álmos Huba (Z. Zrínyi).

N IV: 10. Czigány Emma (Z.
Zrínyi).

N V–10. Török Anna (Z. Zrínyi).
Hosszútáv. F II: 4. Kaj Huba Csa-

ba (Z. Zrínyi). F III: 10. Csók
Barnabás (Z. Liszt). F V: 11.
Kovács Zsolt (Z. Zrínyi). F VI:
9. Fülöp Álmos Huba (Z. Zrí-
nyi). N V: 7. Kolcsár Panna (Z.
Zrínyi).

* * *
Az országos diákolimpia kísérõ

versenyén, a Mentor Kupán a
döntõbe nem jutott fiatalok mellett
felnõtt és szenior tájfutók, közel
300-an küzdöttek a dobogós ered-
ményekért. Itt a rövidtáv és a hos-
szútáv összetett eredménye alap-
ján hirdettek végeredményt.
Zalai dobogósok.
F14C: 1. Ráduly Gergõ (Göcsej
KTFE). F15–18C: 1. Hegedûs Má-
té (Göcsej KTFE). F50B: 1. Fehér
Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N14C: 2. Várady Helka (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N21A: 3. Sárecz
Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC). N40B:
1. Császár Éva (Göcsej KTFE).
N55B: 2. Czigányné Bancsik Edit
(Göcsej KTFE).

DIÁKOLIMPIA
A ZRÍNYISEK SZEREPELTEK A LEGJOBBAN

Az oktatási intézmények diákolimpiai versenyrendszerében is-
mert okok miatt számos sportágban nem kerültek lebonyolításra
a megyei és országos döntõk. A tájékozódási futásban lehetõség
volt az országos döntõ lebonyolítására, az idei tanévben Hódme-
zõvásárhelyen és térségében rendezték meg a versenyt.

Fülöp Álmos Huba, Mézes Botond Csegõ, Kaj Huba Csaba és
Mitró Milán Zoltán

– Összességében és idõtar-
tamban is új szerzõdést kötöt-
tünk. A hosszú távú megállapodá-
sok segítik a biztos mûködést, és
fontosak az eredményesség
szempontjából is – hangsúlyozta
Strárics Kornél, a ZTE ügyvezetõ-
je. – Szeretnénk jól szerepelni a
következõ szezonban, ehhez fon-
tosak a támogatói szerzõdések.
Fontos egy jó csapat kialakítása,
amelyre büszkék lehetnek a

szponzorok és a szurkolók egy-
aránt.

Évek óta támogatják a helyi kul-
túrát és sportot – hangsúlyozta
Fuisz Ádám, az Inter-Tefu Kft. ügy-
vezetõje. – A cég számára is jobb
egy hosszú távú megállapodás,
mert kiszámíthatóbb. 

A szerzõdés aláírása után
Stárics Kornél a cég nevével ellá-
tott kék-fehér mezt ajándékozott
Fuisz Ádámnak.

NÉGY ÉVRE SZERZÕDTEK

A zalaegerszegi székhelyû Inter-Tefu Kft. már több éve támo-
gatja a Zalakerámia ZTE NB I-es férfi kosárlabdacsapatát. A cég
egy újabb támogatói szerzõdéssel, négy évre kötelezte el magát
a kosarasok mellett. 

1. Zalaszám-ZAC Nyulak  7 he-
lyezési pont. (Bella Mátyás, Far-
kas Máté, Habuczky Zalán, Szabó
Levente, Horváth Lili Jázmin, Kiss
Hanna, Barabás-Bár Zselyke, Né-
meth Izabella). 2. Zalaszám-ZAC
Petõfi S. Általános Iskola 9 helye-
zési pont. (Csalló Noel, Halász-Lu-

kács Réka, Bartáky Bendegúz,
Szabó Ramóna, Hart Hunor, Tar-
soly Hanna, Horváth Lõrinc, Si-
mon Judit).

Edzõk: Góczánné Tóth Zsu-
zsanna, Pajor László, Szabó Gá-
bor, Csiszár Attila, Laczkó László,
Bruszik Péter.

Az egyetemi bajnokságon Nagy
Pálma két bronzérmet szerzett.

100 m: 3. Nagy Pálma (Szé-
chenyi Egyetem Gyõr/Zalaszám-
ZAC) 12,02 mp. 200 m: 3. Nagy
Pálma 25,34 mp.

A június során még több ver-
senyt is rendez a Zalaszám-ZAC.
Június 15-én a már hagyományos
Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb
atléta? Egyéni  tehetségkutató
versenyre kerül sor, valamint az
U–12 korosztály részére a WHC
Kupát bonyolítják le. Ugyanekkor
rendezik meg a ZÁÉV Kupát, ami
országos vidékbajnokság és Szu-
per Liga-verseny egyben.

ZALASZÁM-ZAC-SIKER A SPORT XXI „TEREMVERSENYEN”
Az élet minden területén átírta terveinket a pandémia, ez így volt
a Sport XXI korosztály versenyeivel is. A márciusi teremversenyt
immár a második halasztás után sikerült megrendeznünk hibrid
megoldással félig teremben félig pedig a zalaegerszegi futófolyo-
són. Végül Zalaszám-ZAC-siker született, a Nyulak csapata nyert,
második helyet a Zalaszám-ZAC Petõfi S. Általános Iskola csapa-
ta szerezte meg, a dobogó harmadik fokára a Szombathelyi
Sportiskola csapata állhatott fel. 

TÁVOZÓK
KOSÁRBAN, FOCIBAN

Öt év után távozik a Zalake-
rámia ZTE férfi kosárlabdacsa-
patától Szabó Zsolt csapatkapi-
tány.  

A játékossal nem sikerült meg-
egyeznie a klub vezetésének.
Szabó elmondása szerint több
egyesület megkereste, végül az
Alba Fehérvár ajánlatára mondott
igent.

*
A ZTE FC labdarúgócsapata

Szalai Dániel távozását jelentette
be, A játékos Boér Gábor, a ZTE
volt vezetõedzõjének kérésére Bé-
késcsabáról igazolt a zalaiakhoz.
A hátvéd követi egykori mesterét,
Budafokra igazol, ahová Boér Gá-
bort nevezték ki vezetõedzõnek.

CSAPATBAN
MENT JOBBAN

Budapesten rendezték
meg a serdülõ tõrözõk or-
szágos egyéni és csapatbaj-
nokságát. A Zalaegerszegi
Vívó Egylet fiataljai helytáll-
tak a versenyen.

Az egerszegieknek csa-
patban ment jobban a ver-
senyzés. A ZVE leánycsapa-
ta a hatodik, míg a fiúk a he-
tedik helyen fejezték be a
versenyt. 

Egyéniben a legjobb zalai
leány Simon Borbála a tizen-
nyolcadik helyen végzett.

A fiúknál Benedek Csongor
tizenhatodik helyével bizonyult
a legjobb zalainak.

A hétvégén Nagykanizsán az
Olajbányász-stadionban ren-
dezték a labdarúgók Zala Me-
gyei Kupájának döntõjét, ame-
lyen a Technorol Teskánd KSE
a Zalaszentgróti VFC ellen lé-
pett pályára.

Az elõdöntõbõl mindkét együt-
tes magabiztosan került a finálé-
ba. A teskándiak a Szepetneket
gyõzték le 4-2-re, míg a ZVFC–
Semjénháza márkõzés 3-0-ás
szentgróti sikerrel zárult.

A döntõ érdekes összecsapást
hozott. A Teskánd irányította a mér-
kõzést, de a 6. percben egy gyors
kontrát követõen Gájer révén a
szentgrótiak szerezték meg a veze-
tést. Tíz perccel késõbb már két gól
volt a gróti elõny, Tóth D. ismét egy
kontra után volt eredményes. A
félidõ közepén Bailo mesteri sza-
badrúgásgóllal szépített, de fél óra
eltetével Tóth D. újabb találatával

ismét visszaállt a kétgólos ZVFC-
elõny. A 41. percben Tóth D. harcos
labdaszerzése és pontos átadása
után Gájer is duplázott, ezzel már
az elsõ játékrészben kialakult a
4-1-es végeredmény.

A gyõzelemért járó érmeket és
a díszes serleget Józsi György, az
MLSZ Zala Megyei Igazgatóságá-
nak igazgatója és Baracskai Jó-
zsef, Zalaszentgrót polgármestere
adta át a játékosoknak.

ZALASZENTGRÓTRA KERÜLT A SERLEG
A TECHNOROLL TESKÁND KSE AZ EZÜSTÉRMES



A 20,8 milliárd forint plusz áfa
értékben vásárolt 204 darab új,
csuklós autóbusz több ütemben,
várhatóan augusztus végéig folya-
matosan érkezik és kezdi meg

szolgálatát a Volánbusz köteleké-
ben. A korszerû jármûvekkel Zala
megye számos településén – Za-
laegerszeg, Gõsfa, Pacsa, Szent-
péterúr, Letenye, Nagykanizsa,

Zalalövõ, Pötréte, Nagybakónak,
Balatonmagyaród, Zalakaros, Za-
lakomár, Zalaszabar, Gyékényes,
Vése, Petrivente, Rigyác, Lenti,
Pusztamagyaród, Homokkomá-

rom, Zalaszentbalázs, Hahót – ta-
lálkozhatnak az utasok.

Az 51 ülõ- és 55 állóhellyel ren-
delkezõ autóbuszok alacsony pad-
lósok, akadálymentes kialakítá-
súak és 300 kg teherbírású rám-
pával is rendelkeznek, így kerek-
esszékkel és babakocsival is ké-
nyelmesen igénybe vehetõk. Az új
jármûveket környezetkímélõ,
EURO 6D besorolású motorral,

nagy teljesítményû klímaberende-
zéssel, kamerával és elektronikus
utastájékoztató rendszerrel, vala-
mint utasszámlálóval szerelték fel.

Ilyen nagyságrendû csuklós-
busz-beszerzésre nem volt példa
az elmúlt 15 évben a Volánbusz-
nál – mondta el Pafféri Zoltán, a
társaság elnök-vezérigazgatója.
Hozzátette: tavaly 90 darab Mer-
cedes-Benz Conecto G típusú,
helyi jármûvel kezdõdött el a Vo-
lánbusz csuklósjármû-állományá-
nak fiatalítása, ezek a buszok a

budapesti agglomerációban, va-
lamint Gyõr, Gyula, Székesfehér-
vár, Szombathely és Zalaeger-
szeg helyi közlekedésében telje-
sítenek szolgálatot. A mostani be-
szerzésnek is köszönhetõen

2018 óta összesen 310 csuklós
autóbuszt cserélt le a vállalat,
aminek eredményeként a csuk-
lósjármû-állomány egyharmada
megújul, így a buszok átlagélet-
kora 15,5-rõl várhatóan 9,5 évre
csökken. A most érkezett négy
autóbusznak köszönhetõen a Za-
la megyei helyközi jármûállomány
36,4 százaléka megújul, ezzel az
érintett vonalakon éves szinten
közel 2,1 millió utas számára biz-
tosít kényelmesebb utazást a Vo-
lánbusz.
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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 AJTP matematikaversenyen (2020–2021)
A 9. ÉVFOLYAMON

3. helyezett: Péter Mirella 9. C
5. helyezett: Belsõ Csongor 9. C
(tanáruk: Novákné Bosits Csilla)

A 10. ÉVFOLYAMON
7–8. helyezett: Matyi Dorina 10. C
(tanára: Boda Gergely)

Az AJTP országos informatikai verseny döntõjében (2020–2021)
1. KORCSOPORTBAN (9. ÉVFOLYAM)

1. helyezett csapat: Péter Mirella 9. C, Belsõ Csongor 9. C
Legeredményesebb szövegszerkesztõ: Péter Mirella 9. C
Legeredményesebb PowerPoint szerkesztõ: Péter Mirella 9. C
Legeredményesebb képszerkesztõ: Belsõ Csongor 9. C

2. KORCSOPORTBAN (10–12. ÉVFOLYAM)
5. helyezett csapat: Kelemen Sára 10. C, Pajor Emese 10. C 
(tanáruk: Ipcsics Csilla) 

A SZAKE Magyarország az én hazám komplex honismereti vetélke-
dõ országos döntõjén, gimnáziumi kategóriában (a 2019–2020-as
versenydöntõ 2020 decemberi pótlása)

4. helyezett csapat: Bogdán Szilárd 10. C, Balázs Zalán 10. N, Ke-
lemen Sára 10. C 
(tanáraik: Stárics Roland, Novák Róbert)

A SZAKE Magyarország az én hazám komplex honismereti vetél-
kedõ országos döntõjén, gimnáziumi kategóriában (2020–2021)

4. helyezett csapat: Bogdán Szilárd 10. C, Balázs Zalán 10. N, Ke-
lemen Sára 10. C 
(tanáraik: Stárics Roland, Novák Róbert).

ZRÍNYIS SIKEREK
A Zrínyi Miklós Gimnázium Arany János tehetséggondozó

programos diákjainak versenysikerei

Alsó sor: Ipcsics Csilla tanárnõ, Kelemen Sára, Pajor Emese, Matyi Dorina.
Középsõ sor: Stárics Roland tanár úr, Kiss Zsolt AJTP-programfelelõs,
Novák Róbert tanár úr, Bogdán Szilárd. Hátsó sor: Schneider János
igazgató úr, Péter Mirella, Belsõ Csongor, Boda Gergely tanár úr.
Képrõl hiányzik: Novákné Bosits Csilla tanárnõ.

ÚJ, MAN CSUKLÓS BUSZOK KEZDIK MEG SZOLGÁLATUKAT ZALA MEGYÉBEN
Zala megye útjain is megkezdik szolgálatukat a Volánbusz új, MAN Lion's City GL A23 típusú

csuklós jármûvei. A négy autóbusz annak a 204 darabos flottának a tagja, amelynek megvásárlás-
ról még tavaly decemberben kötött megállapodást a Volánbusz Zrt. és a Volán Buszpark Kft. a
nyertes ajánlatot benyújtó MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-vel. Az új, magas komfortfoko-
zatú jármûvekkel országszerte találkozhatnak majd az utasok a helyközi elõvárosi vonalakon.

Fotó: Kiss Ildikó


