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A nyári szünet elõtti utolsó testü-
leti ülésen 28 napirendi pontot tár-
gyaltak meg a képviselõk. A legfon-
tosabb döntésekrõl Balaicz Zoltán
számolt be ZEGINFÓ keretében.

A testület elfogadta a 2022-es
költségvetés elsõ fél évi módosítá-
sát. Az év elején elfogadott fõösz-
szeg 63,646 milliárd forintról több
mint 67 milliárdra nõtt. A növekedés
számos pozitív fejleménynek kö-
szönhetõ. Az iparûzési adó kiesé-

séhez kapcsolódó kormányzati
kompenzáció kapcsán 400 millió
forintot várt a város, végül 529 mil-
lió forint állami támogatást kap Za-
laegerszeg. Megérkezett a Mind-
szentyneum fenntartására elõirány-
zott plusz 100 milliós állami keret is.

A településrendezési tervek, az
építési szabályzat módosítása és a
kiemelt fejlesztési területté nyilvání-
tások több helyszínt is érintettek. Így
hozzájárulást kapott a Petõfi utca
13. szám alatt elbontott ház helyén
tervezett társasház az építkezés-

hez. A Mártirok és Kisfaludy utcák
sarkán elbontott épületek helyén
parkolók kialakítása, a Tescónál lé-
võ körforgalom kétsávossá történõ
átépítése, az északi iparterület,
Science Park fejlesztéséhez a szük-
séges szabályozás. A belsõ elkerü-
lõúttól északra, a Göcseji Falumúze-
um mellett lévõ terület szabályozása
is a helyszínek között van, valamint
a Flex fejlesztéseihez kapcsolódóan
is szükség van a szabályozás mó-

dosítására. A településkép védelmé-
rõl szóló rendelet módosítása érin-
tette a Jákum utca 10. szám alatt ál-
ló egykori Morandini-házat, melynek
fõépülete továbbra is helyi védett-
ség alatt marad, azonban a mellék-
épületek elbonthatóvá válnak. A pol-
gármester beszámolt arról is, hogy
az Egerszeg-kártya 20 százalékos
kedvezményét kiterjesztették a Gö-
cseji Múzeum új szárnyára, a
Mindszentyneumra is.

Az elkóborolt állatok befogása,
az állati tetemek elszállítása, az
ebrendészeti telep mûködtetése, a
gyepmesteri telepre került állatok
oltása, az ivartalanítás költségei a
városnak évente több mint 17 mil-
lió forint kiadást jelentenek. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A nehéz helyzetben is profin
és alázattal állt a munkához a
társulat, amiért köszönet jár –
fogalmazott a Hevesi Sándor
Színház évadzáró ülésén az
igazgató. Dr. Besenczi Árpád
arra utalt, hogy a 2021/22-es
szezon elsõ felét még meghatá-
rozta a koronavírus-járvány. A
valódi évad csak november
7-én kezdõdhetett el, új elõ-
adásként ekkor mutatták be az
Érettségit.

– pet –

A nézõk kezdenek visszatérni a
színházba, ami jó hír. A bérletesek
és a látogatók száma azonban
még így is messze elmarad a
Covid elõtti idõszakhoz képest –
mondta az igazgató. Idén 160 elõ-
adást játszottak, 5742 volt az el-
adott bérletek száma (a járvány
elõtt ez a szám elérte a 11 ezret),
az összes nézõszám ebben az
évadban több mint 38 ezer fõ volt

(2019-ben meghaladta a 69 ezret).
Besenczi Árpád szerint az a cél,
hogy estérõl estére megtöltsék a
nézõteret, és újra elérjék a 2019-es
számokat. Hozzátette: egy vidéki
népszínházban sokszor nehéz a
különbözõ igényeket kielégíteni, és
az elvárásoknak megfelelni. Éppen

ezért már évek óta azt a stratégiát
követik, hogy minden évadban ját-
szanak kötelezõ olvasmányokat,
magyar szerzõk mûveit, nagy tör-
ténelmi pillanatokat megelevenítõ
mûveket, csakúgy mint zenés da-
rabokat és vígjátékokat. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

EGERSZEGFESZT HÁROM NAPON ÁT
ÚJ NAGYSZÍNPAD, HAGYOMÁNYOS BORUTCA

Három színpaddal, borutcával, gasztronómiai sátrakkal és
számos programmal várta a közönséget péntektõl vasárnap
estig az EgerszegFeszt. Utoljára 2019-ben volt fesztivál, a ko-
ronavírus-járvány miatt ugyanis 2020-ban és 2021-ben nem
lehetett megtartani a rendezvényt.

A mostani háromnapos programsorozat egy sajtóbejárással
nyílt meg péntek délután. Balaicz Zolán polgármester többek kö-
zött elmondta: nagyszabású, felvonulással egybekötött megnyitót
most azért nem tartottak, mert a testvérvárosi delegációkat az au-
gusztus végi vadpörköltfesztiválra várják. Bár Lendva és Gorizia
egy kisebb csapattal azért részt vett az eseményen. Nyitányként a
szervezõk és a városvezetés – Vigh László országgyûlési képvise-
lõ társaságában – meglátogatta a fõbb helyszíneket és gasztro-
árusokat.

A Dísz téren a Fesztiválszínpad, a hangversenyterem mellett a
Harmadik színpad, a Kazinczy téren pedig a Nagyszínpad várta a
közönséget három napon át. Ez utóbbi volt a legnagyobb változás
a fesztivál életében. A szervezõk próbálták „széthúzni” térben a
rendezvényt, hogy ne csak a Kossuth utcai borutcában mozogjon a
tömeg.

Péntek este a Nagyszínpadon a Padlás címû musicalt láthatták
az érdeklõdõk, a hétvége folyamán pedig több helyi és országosan
ismert zenekar is fellépett a „mosolygós fesztiválon”.

A KÖLTSÉGVETÉSTÕL A FEJLESZTÉSEKIG
ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

Egyperces néma felállással kezdõdött június 16-án a városi
közgyûlés. Ez a nap ugyanis Nagy Imre és mártírtársai újrateme-
tésének emléknapja. Mint Balaicz Zoltán polgármester utalt rá,
1958. június 16-án végezték ki Nagy Imrét, és 31 évvel késõbb
történt meg az újratemetése, óriási nemzeti összefogással a Hõ-
sök terén (ezen a budapesti eseményen mintegy száz zalaeger-
szegi államépolgár is részt vett – szerk.).

DÍJESÕ ÉS ÚJ ÖRÖKÖS TAGOK
ÉVADZÁRÓ A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZBAN

– V. Zs. –

A beérkezett írásokat – 106
verset és 24 elbeszélést – a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság
Zala megyei tagozatából felkért
háromtagú zsûri értékelte. Azokat
a verses, illetve prózai szövege-

ket, melyek tartalmukban nem iga-
zodtak a kiírásban megjelent té-
makörökhöz az „Egyéb” kategóriá-
ba sorolta. A zalai díjazottakat a
városháza elõtti téren dr. Kocsis
Gyula, a megyei szervezet elnöke
és Balaicz Zoltán köszöntötte.

(Folytatás az 5. oldalon.)

POÉZIS–22 DÍJÁTADÁS
SZÉPKORÚAK VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ VERSENYE

Idén is meghirdette az „Életet az Éveknek” Nyugdíjas Szövet-
ség Zala Megyei Szervezete vers- és prózaíró versenyét „Poé-
zis–22” címmel. A szépkorú alkotók „Hûség” és/vagy „Városi, fa-
lusi mindennapok” témakörben nyújthattak be irodalmi pályáza-
tot. A beérkezõ mûvek mintegy 60 százaléka Zala megyébõl, a
többi az ország különbözõ részein élõktõl származik.



– AL –

Rigó Márton, a Zalaegerszegi
Fiatalok Egyesületének elnöke a
nyári családi nap elsõ állomásán
elmondta, hogy a Pro Fili Alapít-
vány támogatásával jöhetett létre
a rendezvénysorozat. A Mészáros

Csoport karitatív kezdeményezé-
sének köszönhetõen a 173 pályá-
zó közül 66 részesült pozitív elbí-
rálásban, köztük egyedüli zalai-
ként egyesületük, amit munkájuk
komoly sikerének könyvelnek el.
Mint fogalmazott, a 2017-es meg-
alapításukkor álmaikban sem gon-
dolták azt, hogy egyszer ennyi
gyermeknek tudnak mosolyt csalni
az arcára, és ennyi zalai család-
nak tudnak segítõ jobbot nyújtani.
Rendezvényeiken rendre sokakat
sikerül megmozgatniuk, amelye-
ken a családok minõségi idõt tölt-
hetnek el együtt, és ez a legfonto-
sabb.

A nyári családi napokra a Zala

Megyei Gyermekvédelmi Központ-
ból, így a zalaegerszegi és a nagy-
kanizsai gyermekotthonokból, to-
vábbá lakásotthoni hálózatokból,
valamint a Nyugat-magyarországi
Református Gyermekvédelmi Köz-
pontból érkeztek gyerekek és kí-
sérõik. A két rendezvényen több

település gyermekjóléti szolgálata
által küldött gyerekek is részt vet-
tek.  

Gulyásné Belinszky Ilona, a
Szociális és Gyermekvédelmi Fõ-
igazgatóság Zala megyei Kiren-
deltség koordinációs osztályának
vezetõje köszönetét fejezte ki a le-
hetõségért. Mint mondta, itt az Al-
sóerdei Sport- és Élményparkban
egy olyan különleges környezet-
ben szerezhetnek élményeket és
tapasztalatokat a gyermekottho-
nokban vagy lakásotthonban élõ
gyerekek, amelybõl töltekezni tud-
nak.

A sajtótájékoztatón ez okból
Vigh László országgyûlési képvi-

selõ, miniszteri biztos valamint
Szilasi Gábor önkormányzati kép-
viselõ is méltatta a Zalaegerszegi
Fiatalok Egyesülete által szerve-
zett családi nap jelentõségét. 

Ottjártunkkor a KRESZ-park
igencsak népszerû volt a gyerekek
körében. Gokartokkal és biciklikkel
vehették birtokba, mégpedig a
közlekedés szabályait betartva,
amit a Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Közlekedésrendészeti
Osztályának két munkatársa, Hor-
váth László rendõr alezredes, ki-
emelt baleset-megelõzési fõelõ-
adó valamint Takács Lilla rendõr
õrnagy felügyelt.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezért úgy döntött a testület,

hogy a felelõtlen állattartóknak na-
gyobb terhet kell vállalnia, így
megemelik azokat a díjakat, me-
lyeket az érintett tulajdonosoknak
kell fizetni a fenti tételek után. Is-
mét új közterülettel gazdagodott a
város, a helyi lakók kérésére az
eddig csak helyrajzi számmal sze-
replõ utak nevet kaptak. Így Botfán
van már Kereksûrû utca, a Páter-
dombon pedig Gévaalja utca is.  

A közgyûlés meghatározta
2022-re és 2023-ra vonatkozóan a
víziközmû-fejlesztési feladatokat
az ivóvíz- és szennyvízhasználati

díjak terhére. Ennek alapján az
ivóvízvagyon fejlesztésére
724.451.000 forintot, a szennyvíz-
vagyon fejlesztésére 1.319.927 fo-
rintot tudnak fordítani. Fontos,
hogy minél több megbízást zalai,
zalaegerszegi vállalkozások nyer-
jenek el. A Zalaegerszegi Kajak-
Kenu Sárkányhajó Egyesület
sportszövetségi támogatásból ha-
jótárolót épít a Gébárti-tavon a te-
lephelye mellett. A terület haszná-
latához a képviselõ-testület hozzá-
járult. 

Balaicz Zoltán beszámolt arról
is, hogy több milliárd forint értékû
hulladékgazdálkodási fejlesztés

zajlik Zalaegerszegen. A projekt
keretében új, ezer négyzetméter
területû hulladékudvar is létesül.
Az Alsóerdei Sport- és Élmény-
park projekt következõ ütemeként,
állami támogatásból, a Modern
Városok Program részeként elkez-
dõdött 168 millió forintos beruhá-
zással a meglévõ búslakpusztai
lõtér felújítása és fejlesztése. A
projekt része egy 137 négyzetmé-
teres lõtérépület a hozzá kapcso-
lódó infrastruktúrával, továbbá
parkoló- és útépítéssel. 

A képviselõ-testület elfogadta a
város közalapítványainak beszá-
molóit az elmúlt év munkájáról.

A KÖLTSÉGVETÉSTÕL A FEJLESZTÉSEKIG
ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

Szombaton 18 órától Fényjáték-
kal (Bicskei József fényképész, a
Göcseji Múzeum munkatársának
fotókiállítása) várják a látogatókat
a folyosógalérián. 20 óra 30 perctõl
Béres Katalin történész-fõmuzeo-
lógus várostörténeti tárlatvezeté-
sén vehetnek részt az érdeklõdõk.
Este 10 óráig a gyermekeknek tart
kézmûves-foglalkozást Dulics Mar-
git (kosárfonás), Román Antalné
(csipkebemutató), Horváth Csaba
(fazekasság). Lesz múzeumpeda-
gógiai foglalkozás és Esti mese
helyett Kincskeresõ kalandtúra. A
múzeumkertben 20 órától a Can-
terina Kamarakórus koncertjére
kerül sor. Akit érdekel a fotózás, a
múzeumpedagógiai teremben
(20.15-tõl) megismerkedhet Kato-
na Tibor fotóriporter kulisszatitkai-
val, a fotózás fortélyaival.

21 órától A kazettamásolástól
az online csatornákig – az Under-
ground „hanghatások” 1990 elõtt
és után címmel Müller Péter Sziá-

mival beszélget lapunk munkatár-
sa, Pánczél Petra kulturális újság-
író, a múzeum idõszaki kiállítóter-
mében. Az elhivatottság mozaikja
címmel 22 órától dr. Kostyál Lász-
ló mûvészettörténész tárlatvezeté-
sére kerül sor. Helyszín: Fekete
György állandó kiállítás, a föld-
szinten.

Több elõadás is elhangzik a
Múzeumok éjszakáján (a mú-
zeumpedagógiai teremben). Szent
Iván története (Kiss Nóra), A kelta
harcos sírja (Eke István), A zsidó
kegytárgyak nyomában (Erõs
Krisztina), A türjei kódex titka
(Orha Zoltán). 

A Falumúzeumban 21.30-tól a
régi hagyományokat és segítõ-
szándékú társas összejöveteleket
elevenítenek fel. 23 órakor Vi-
lágegyetemisták-koncert várja az
érdeklõdõket. Repertoárjukban
hat Sziámi-albumból válogatnak.
Fellép a koncerten Müller Péter
Sziámi is. 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
MEGLEPETÉSVENDÉG: MÜLLER PÉTER SZIÁMI
Összeállt a program a június 25-i Múzeumok éjszakája rendez-

vényre. Várja az érdeklõdõket a Göcseji Múzeum és a Falumú-
zeum. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felhívjuk olvasó-
ink figyelmét néhány érdekes és izgalmas programra.

NYÁRI CSALÁDI NAPOK
HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEKNEK

Nyári családi napot szervezett a Zalaegerszegi Fiatalok Egye-
sülete az Alsóerdei Sport- és Élményparkban. A rendezvényre két
alkalommal került sor (június 16-án és 20-án), amelyen összesen
350 hátrányos helyzetû zalai gyermeknek biztosítottak korlátlan
szórakozási és kikapcsolódási lehetõséget. 

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõjében elmondta, hogy a
Göcseji Tudásközpont közel 700
millió forintos beruházásban azzal
a szándékkal épült meg, hogy egy
helyen biztosítson árusítási lehe-
tõséget a kézmûveseknek és a he-
lyi termékek elõállítóinak. Mint
mondta, az I. Göcseji kézmûves-

nap egy hagyományindító kezde-
ményezés, amely évrõl évre talál-
kozási pont lesz azok számára,
akik érdeklõdnek a kézmûvesség,
a kézmûves termékek iránt, le-
gyen az élelmiszer, vagy bármely,
népi kultúrához kapcsolódó tárgyi
emlék illetve alkotás.

Pácsonyi Imre, a megyei köz-
gyûlés alelnöke azt emelte ki,
ahogy a megyei önkormányzat ko-

rábbi foglalkoztatási
paktumában, úgy az el-
következõkben is külön
figyelmet kapnak a he-
lyi termelõk és kézmû-
vesek. A cél az, hogy
segítsék õket termé-
keik piacra jutásában.

Tolvaj Márta, a Gö-
cseji Tudásközpont öt-
letgazdája a nap ese-
ményeirõl elmondta, a
rendezvényre a hévízi
és a szécsiszigeti vá-
sár kézmûveseit és ter-
melõit is meghívták. A
mûhelyek nyitva állnak
a látogatók elõtt, ahol
ki is próbálhatják a

kézmûves mesterségeket. A régi
mesterek, valamint a jelen kor kéz-
mûveseinek munkáiból pedig kiál-
lítás is várja az érdeklõdõket. 

Az elsõ kézmûvesnapon szá-
mos foglalkozás várta a gyereke-
ket. A helyi iskolákból érkezõ diá-
kok kavicsot festhettek, gyakorol-
hatták a hímzést, és ruhaanya-
gokból többek között epret ké-
szíthettek Takács Zoltánné Éva
foltvarróval (képünkön). Elmond-
ta, a mai nap egyben táborcsalo-
gató is, hiszen kézmûves vala-
mint foltvarró napközis tábort tart
a nyáron a Göcseji Tudásköz-
pontban. Június 27-e és július 1-
je között lesz a foltvarró tábor,
amelyre elsõsorban lányokat, fel-
sõ tagozatosokat vár, a július 25-
tõl 29-ig zajló kézmûvestáborba
pedig alsó tagozatos gyerekeket.
A foltvarrás, a kézi varrás és a
varrógép használatának alapjait
ismerhetik meg a diákok. Készí-
teni fognak többek között párná-
kat, neszesszereket, táskákat. A
kézmûvestáborban egyebek mel-
lett mandala-, cserépfigura- és
kavicsfestéssel tölthetik idejüket.
A gyerekek a tudásközpontban
mûködõ kézmûves mûhelyekbe
is ellátogathatnak és megis-
merhetik többek között a fazeka-
sok, szövõk, nemezelõk tevé-
kenységét.

A KÉZMÛVESSÉG VILÁGNAPJÁN
GYERMEKTÁBOROK IS LESZNEK

A Göcseji Kézmûves Egyesület a kézmûvesség világnapján,
hagyományteremtõ szándékkal rendezte meg az I. Göcseji kéz-
mûvesnapot a Göcseji Tudásközpont Zalaegerszegi Helyi Termék
Piacon, amelyen mesterségbemutatókkal, kézmûvesvásárral, ter-
mékkóstolókkal és kulturális programokkal várták az érdeklõdõ-
ket.
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A pedagógusnaphoz kapcso-
lódva jutalmazta Zalaegerszeg
önkormányzata azt a 11 peda-
gógust, akik a megyeszékhely
oktatási-nevelési intézményei-
ben kiemelkedõ szakmai, em-
beri teljesítményt nyújtva vé-
geznek példaértékû munkát a
jövõ generációk tudásának
gyarapításával.

Az önkormányzat 2021 óta feje-
zi ki e módon a közösség köszöne-
tét, amelyet ezúttal Balaicz Zoltán
polgármester fogalmazott meg és
tolmácsolt a díszteremben tartott
ünnepi rendezvényen. Mivel ere-
detileg õ maga is tanár, felidézte a
személyes élményeit a beszédé-
ben, majd szólt arról, hogy 2013
óta az önkormányzat már csak a
bölcsõdék és az óvodák fenntartó-
ja, hiszen az általános iskolák,
gimnáziumok, technikumok és kol-
légiumok lassan 10 éve már az ál-
lamhoz tartoznak, de azért a jó
kapcsolat megmaradt. Az intézmé-
nyek felújítása folyamatosan ha-
lad, jelenleg az Eötvös-iskolánál
zajlanak a munkálatok. A pedagó-
gusok fenntartói hovatartozástól

függetlenül megbecsült tagjai a vá-
ros közösségének, hiszen a folya-
matosan megújuló falakat õk töltik
meg élettel, tartalmas órákkal, a
gyerekeket szolgáló élményekkel.

Az ünnepelteket a Belvárosi I.
Számú Óvoda Kis Utcai Óvoda Mi-
cimackó csoportjának dalos-játé-
kos mûsora is köszöntötte.

Idén jutalmat érdemelt ki Illésné
Szekeres Eleonóra, a Belvárosi I.

Számú Óvoda Kis Utcai óvodájá-
nak óvodapedagógusa, Salamon-
né Tamás Marianna, a Kis Utcai
Óvoda óvodatitkára, Sipos Tibor-
né, a Kertvárosi Óvoda András-
hidai Tagóvodájának óvodapeda-
gógusa, Kiss Judit, a Kertvárosi
Óvoda Csillagközi Székhelyóvo-
dájának pedagógiai asszisztense,
Csiszár Imréné, a Landorhegyi
Óvoda Ûrhajós Utcai Székhely-

óvodájának óvodapedagógusa,
Némethné Jenei Anita, a Landor-
hegyi Óvoda dajkája, Biró Veroni-
ka, a Belvárosi II. Számú Óvoda
Radnóti Székhelyóvoda intéz-
ményvezetõ-helyettese és Varga
Valentyina Fjodorovna, a Petõfi
Utcai Tagóvoda dajkája.

A nem önkormányzati fenntar-
tású intézmények körébõl jutalmat
vehetett át Csiszár Attila, a
Landorhegyi Sportiskola Általános
Iskola földrajz–testnevelés szakos
tanára, Stárics Roland, a Zrínyi
Miklós Gimnázium földrajz-törté-
nelem szakos tanára, igazgatóhe-
lyettese és Borvári Ágota, a Zala-
egerszegi Szakképzési Centrum
Deák Ferenc Technikuma faipari
mérnök tanára, oktatója. 

A díjazottak munkahelyi veze-
tõik jelenlétében vették át az elis-
meréseket, melyeket Balaicz Zol-
tán polgármester, Makovecz Ta-
más, az önkormányzat humán-
igazgatási bizottságának elnöke,
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tan-
kerület igazgatója, Szabó Károly
és Vizlendvai László (a Zalaeger-
szegi Szakképzési Centrum kan-
cellárja és fõigazgatója) adott át.

ELISMERÉSEK PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS KERETÉBEN

KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

A „GÖCSEJI TUDÁSKÖZPONT

– ZALAEGERSZEGI HELYI TERMÉK PIAC”
FÖLDSZINTI,

87,76 M2 NAGYSÁGÚ SZÖVETKEZETI BOLTJÁT.

Pályázat beadásának határideje:
2022. július 6. (szerda) 10.00 óra 

Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megte-
kinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati fel-
tételek a hirdetmény teljes szövegében találhatóak.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaegerszeg

Becsali városrész lakóit, hogy
a Kovács Károly Városépítõ
Program keretében Zalaeger-
szegen, a Budai-völgyi utca Al-
sóerdei utca felöli oldalán sze-
gélyépítési, és egyes szaka-
szokon burkolatfelújítási mun-
kák kezdõdnek. A kivitelezési
munkák idején,

A 2022. JÚNIUS 16. ÉS

2022. JÚLIUS 31.
KÖZÖTTI IDÕSZAKBAN

jelentõs forgalomkorlátozás-
ra kell számítani az adott út-
vonalon.

Kérjük a közlekedõk szíves
megértését és türelmét!

SEGÍTÕKET
KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONTBA

4 FÕ CSALÁDSEGÍTÕ,
VALAMINT

5 FÕ ÓVODAI ÉS ISKOLAI
SZOCIÁLIS SEGÍTÕT/
ESETMENEDZSERT

KERESNEK.
Pályázati feltételek: A sze-

mélyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézmények,
valamint személyek szak-
mai feladatairól és mûkö-
désük feltételeirõl szóló
15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

A jelentkezéshez csatolandó:
szakmai önéletrajz, vég-
zettséget igazoló okiratok
másolata

Bérezés: KJT alapján.

Pályázat benyújtásának
módja: 
postai úton: Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti
Központ 8900 Zalaeger-
szeg, Apáczai Csere Já-
nos tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zala-
szam.hu.

Bõvebb információ:
www.zalaegerszeg.hu

Fotó: Seres Péter
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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 21.

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 21.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ (MAGASABB VEZETÕ)
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama:

A vezetõi megbízás határozott idõre, 2022. 08. 26–2027. 08. 25-ig szól. 
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 vezetése, óvodapedagógusi feladatok ellátása. Szervezi, irányítja, ellenõrzi az óvo-
da mûködéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli teendõket és a tagóvodá-
ban dolgozók feladatellátását. Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményve-
zetõ által rábízott vezetõi feladatokat. 

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

Pályázati feltételek:
• fõiskola, felsõfokú óvodapedagógus képesít, 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

fõiskolai óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, 4 év feletti szakmai tapasztalat. Magasabb
vezetõi beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a nevelési-oktatási intézményben pedagógus
munkakörben fennálló, határozatlan idõre, teljes munkaidõre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben történõ, határozatlan idõre, teljes munka-
idõre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ, büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Felsõfokú képesítés, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, szakmai gyakorlat idõtartamának igazolása, nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalásáról, 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. augusztus 26. 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 megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 2-196/68–2022., 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 21.

KIVÁLÓ A GÉBÁRTI-TÓ VÍZMINÕSÉGE
A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelö-

lésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.

A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: KIVÁLÓ
A fürdési idény: 2022. június 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.

„A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk a www.antsz.hu olda-

lon találhatók.

Tájékoztatásul közöljük, hogy  a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala Megyei Kormányhiva-

tal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen (titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint sze-

mélyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.). 

Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.”
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester hangsúlyozta:

nagyon fontos, hogy saját gondo-
lataikat, érzéseiket közzéteszik a
pályázaton részt vevõk, és ezáltal
hasznos információkat is külde-
nek. Az írásnak van értelme, hi-
szen szellemi frissességet ad, je-
len esetben közösséget formál és
összefogást. Ezért köszönet min-
den résztvevõnek és a szervezõk-
nek is.

Szemes Béla nyugalmazott iro-
dalomtanár, a zsûri elnöke el-
mondta: többségében (60–70 szá-
zalékban) a „Hûség” témaköréhez
kapcsolódtak a szövegek, a többi
a „Városi/Falusi mindennapok” és
az „Egyéb” tematikába sorolhatók.
A három egység versei tartalmuk-
ban rendkívül sokszínûek. Megje-
lenik bennük a természetleírás, a

múltidézés, az élethez, családhoz
kötõdés, a szeretet, szerelem és a
magány motívuma. A prózai írások
jellemzõi az élményközpontúság,
a megélt életesemények felidézé-
se, a közvetlen hangvétel. Sze-
mes Béla utalt arra, hogy a prózá-
ban a hûség  milyen sajátos érzé-
seket kelt az olvasóban. Példaként
említette a „Bobi” címû írást, mely-
bõl idézett is.

„Bobit elhamvasztották, ham-
vait urnába zárták és az urnát
csendesen, egy imát mormolva a
család jelenlétében a gazdája sír-
jába temették. A sírkõre pedig,
amin az állt, hogy „Itt nyugszik”... a
nevek alá odavésették „és Bobi, a
hûséges.”

A zsûri elnöke gratulált a jelen-
lévõknek, akik átvették a díjazot-
taknak járó oklevelet.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A legtöbb nézõ a Jókai mûvébõl

készült A kõszívû ember fiai címû
színmûvet látta, ezt követte a nép-
szerû musical, A fejedelem, és az
Érettségi címû vígjáték. A király
beszéde és benne Urházy Gábor
László alakítása pedig igazi
közönsiker volt.

Az igazgató azt is jelezte, hogy
a jövõ évad költségvetése szûkös
lesz, de mindent igyekeznek meg-
tenni a zökkenõmentes mûködés
érdekében. A nyári szünet után
augusztus végén kezdõdik meg a
munka, mégpedig a Tanú címû
vígjáték olvasópróbáival. Szep-
tember 30-án ez lesz az évad nyi-
tóelõadása is a negyvenedik szü-
letésnapját ünneplõ társulatnak.

A színház munkatársait Vigh
László országgyûlési képviselõ is
köszöntötte, aki különdíjat adott át
Welmann György színmûvésznek,
az elmúlt ötven év kiemelkedõ
munkájáért.

A társulati ülés díjesõvel zárult,
és három új örökös tagot is válasz-
tott a társulat: Ecsedi Erzsébet

(Pap Lujza méltatta), Welmann
György (Farkas Ignác köszöntötte)
és Czegõ Teréz (Urházy Gábor
László szedte tréfás rímbe érde-
meit és pályafutását) érdemelte ki
a címet. A hagyományokhoz híven
a Színházbarát Kör is osztott ki dí-
jat, melyet Urházy Gábor László
vehetett át, de õ kapta a Siklósi
Vilmos és Siklósi Judit által alapí-
tott közönségdíjat is. A Buday Mi-
hály festõmûvész által létrehozott,
vizualitásért járó Buday Art-díjat
Gibárti Tibor vehette át.

Besenczi Árpád is több színészt
jutalmazott. Az idei évad Cserebo-
gár-díját és Terminátor-díját Hel-
vaci Ersan David kapta. A mûszak-
nak járó Aranydeszka díjat Gom-
bos Sándor kelléktárvezetõ, a Pro

Teatro díjat pedig Rákosa Tibor ve-
hette át. Az idei Nívódíjas Pap Luj-
za, Máriáss-díjas Urházy Gábor
László lett. A Forgách-gyûrû pedig
Gombos Sándorhoz vándorolt.

Az ülést követõen Iványi Ildikó,
a Színházbarát Kör vezetõje la-
punknak elmondta: nem véletlen,
hogy õk is és a színház is többszö-
rösen jutalmazta Urházy Gábor
László munkáját. Húsz éve van a
társulatnál, sokáig fõleg karakter-
szerepekben láttuk, de egyre in-
kább fõszerepekben is megmutat-
ta magát. Idén A király beszédé-
ben nyújtott alakításáért jutalmaz-
ták, annál is inkább, mert a „dado-
gós” szerephez még szakembe-
rekkel is konzultált, hogy minél hi-
telesebb legyen.

POÉZIS–22 DÍJÁTADÁS
SZÉPKORÚAK VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ VERSENYE

„Az elmúlt évek” címet viselõ
kiállítás nyílt a Keresztury VMK
Gönczi Galériájában Nemes
László festõmûvész alkotásai-
ból. Emellett a megnyitón a mû-
vész legutóbbi tízévnyi munká-
ját összegzõ album magyaror-
szági õsbemutatójára is sor ke-
rült.

– b. k. –

Az erdélyi származású, Zala-
egerszegen élõ, de az egész Kár-
pát-medencében otthonos, sok
nemzeti és nemzetközi baráti kap-
csolattal rendelkezõ mûvész, ta-
nár újabb motívumkinccsel vála-
szolt az örökké változó világ által
felvetett sorskérdésekre. A tárlatot
dr. Vadvári Tibor alpolgármester
nyitotta meg, a jó képek jótékony
hatásairól szólva. Elmondta: két
év kihagyás után az emberek erõ-
sen érzik a társas kapcsolatok fon-
tosságát, a mostani kiállítás pedig
nemcsak vizuális élményt ad, ha-
nem közösségit is.

– Szükség van a találkozási
pontokra. A világ változik, a képek
sokat megmutatnak ebbõl. A kiállí-
tás méltó része a 775 éves Zala-
egerszeg évfordulós ünnepségek-
nek. Az album pedig, amely 10
esztendõt összegez, jó arra, hogy
megálljunk kicsit, visszatekintsünk
és újragondoljuk a továbbiakat –
mondta az alpolgármester.

A kiállításról és a nevezett al-
bumról részletesen Novotny Tiha-
mér mûvészeti író osztott meg
gondolatokat.

– A kiadvány már 2021-ben el-
készült, de csak áprilisban kerül-
hetett bemutatásra Lendván, mi-
vel a Magyar Nemzetiségi Mûve-
lõdési Intézet kiadásában jelent
meg (zalaegerszegi és muravidé-

ki önkormányzat támogatásával).
A magyarországi õsbemutatója
most van ennek a 137 oldalas, 95
színes reprodukciót, valamint ta-
nulmányokat, életrajzi adatokat,
önvallomást tartalmazó könyv-
nek, mely Kepe Kocon Lili az
MNMI munkatársa és Seres Pé-
ter fotóriporter szerkesztésében
jelent meg.

– A kiállításon visszatérõ motí-
vumokkal találkozhatunk. Egy kö-
zép-európai módon gondolkodó,
Kárpát-medencei kötõdésû és
identitású, közjót szolgáló ember-
tõl, aki véleményét nemcsak sza-
vakkal, hanem alkotásokkal is kife-
jezi. Jó festõ, kiváló képzõmûvész
és magyar szívû. A világot mindig
újra és újra kell értelmezni, a kerék
nem áll meg. Az emberi tudat a
születéstõl folyamatosan feltöltõ-
dik, de léteznek tudatromboló
erõk, melyek legyõzhetnek min-
dent, amit egykor felépítettünk. Az
idõ is kettõs, kis és nagy idõ. Az al-
kotás égi és földi, szent és profán,
egyetemes és véges, mindezek
megjelennek a képekben. 

A megnyitó részeként nyilvá-
nos beszélgetés folyt Nemes
Lászlóval Kepe Kocon Lili koordi-
nálásában, Novotny Tihamér
részvételével.

A kiállítás júniusban látogat-
ható. 

VISSZATÉRÕ MOTÍVUMOK
NEMES LÁSZLÓ ALKOTÁSAI A GÖNCZI GALÉRIÁBAN

Nemes László

DÍJESÕ ÉS ÚJ ÖRÖKÖS TAGOK
ÉVADZÁRÓ A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZBAN

A Színházbarát Kör Urházy Gábor Lászlóval.

– pet –

Adorján Péter és Simon Attila
fotográfusok közös tárlata egy-
szerre kalauzolja el a nézõt külön-
leges tájakra és a zalai erdõk mé-
lyére. A galéria egyik felében az
Õrségben élõ Simon Attila fotói lát-
hatók. Képein nemcsak egy-egy
ország (Írország, Skócia, Izland,
USA) természeti kincsei, tájai ele-
venednek meg, hanem sok eset-

ben az épített örökség is (várak,
kastélyok). Mindez az alkotó egyé-
ni látásmódján keresztül tárul
elénk. A fotós saját bevallása sze-
rint nem gondolja magát csak és
kizárólag természetfotósnak, an-
nál is inkább, mert elsõsorban rek-
lám-, tárgy- és mûszaki fotózással
foglalkozik. Ám a természet és az
utazás a szíve csücske. Megbíza-
tásaiból adódóan sokat jár külföl-
dön, mégpedig olyan helyeken,

amiket bûn lenne nem megörökí-
teni. De mivel 2004 óta az Õrség-
ben lakik, örömmel tölti el, hogy ott
is alkothat. 

A kiállítótér másik felében a Za-
la megyében élõ Adorján Péter
mutatkozik be képeivel. Több mint
három évtizede foglalkozik termé-
szetfotózással, de tulajdonképpen
már gyermekkorában rabul ejtette
az erdõk, mezõk világa, hiszen
édesapjával rendszeresen járt
gombászi. A fotózás számára egy
jó lehetõség az egyedüllétre, az ál-
latok, növények és a változó év-
szakok megfigyelésére. Fotóin
madarak, rovarok, lepkék éppúgy
elénk kerülnek (mégpedig egé-
szen közelrõl láthatjuk õket), mint
az erdõ nagyobb állatai; legyen
szó vaddisznókról, vagy szarva-
sokról. Az alkotó aktív természet-
védõ is, jelenleg a keszthelyi Fe-
hér Holló Természetvédelmi Egye-
sület alelnöke. Sõt, faunisztikai és
botanikai kutatásokban is részt
vesz a Kesztelyi-hegységben. A
fiatalabb korosztályokkal pedig fo-
tóin keresztül próbálja megszeret-
tetni a természet szépségeit.

A két fotográfus munkássága
révén bepillantást nyerhetünk a
minket körülvevõ szûkebb és tá-
gabb világ szépségeibe. Illetve a
folyton változó, ám sokszor mégis
nyugalmat sugárzó, állandóságot
jelentõ természet csodáiba.

TERMÉSZETFOTÓK

Aki a nyár folyamán néhány percre kiszakadna a belváros zajá-
ból, ám nincs ideje túl messzire menni, látogasson el a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterembe. Augusztus 19-ig várja az érdek-
lõdõket a Csodálatos természet címû fotókiállítás. 

– pánczélPetra –

Az „Egymás könyve – Amikor
összegyûrtük az eget” címû kötet
rengeteg kérdést felvet. Minél mé-
lyebbre ásunk a történetben (vagy
inkább történettöredékekben) és a
két szereplõ lassan egymásba csú-
szó karakterében, újabb és újabb
témák merülnek fel. Hol vagyok én,
hol a másik ember határa? Milyen
különlegességei vannak egy idõben
behatárolt barátságnak; fõleg ha a
halál árnyékában is sugárzik valaki-
bõl az élet. Már a nyitány is „halá-
lian” groteszk: Michael Jackson
meghalt, az uszoda „népe” pedig
ezt a maga módján lereagálja.

A Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban rendezett író-olvasó
találkozón Karáth Anita beszélgetett
a szerzõvel. Mindjárt az elején kide-

rült: Karafiáth Orsolya mindig egy-
nek érzi magát a szövegeivel,
ugyanakkor nagyon fontos számá-
ra, hogy ez az egység (és harmó-
nia) könyvei képi világán is megje-
lenjen. Számít neki, hogy milyen a
könyvborító (ezért ezt mindig grafi-
kusmûvésszel tervezteti meg), de
az is, hogy a könyvhöz milyen
egyéb dizájnelem (ruha vagy zene-
szám videóklippel) passzol. Az Egy-
más könyvéhez például egy Zala-
egerszegen alkotó divattervezõ, Fe-
hér Beatrix készített neki ruhát, ami-
re a Csatár feletti égbolt került. 

Furcsa, de a könyv egy „kiégés”
következménye. Néhány évvel ez-
elõtt úgy érezte, hogy nem képes ír-
ni semmit. De ha egy író nem ír, ak-
kor kicsoda valójában? – merült fel
a kérdés. Hogy a helyzet ellenére
csináljon valamit, a Facebookon be-

lefogott egy sorozatba: mindennap
írt valami bejegyzést. Az ihletet pe-
dig az adta, hogy kinyitotta a titkos
ládikáit: Orsi ugyanis minden apró-
cseprõ tárgyat megõriz a múltból.
Még az órai levelezései is megvan-
nak. Ez a Facebook-sorozat ön- és
emberismeret terén megváltoztatta
életét, olyannyira, hogy már az el-
vesztett barátnõje történetét is ké-
pes volt megírni. Illetve nem pont
azt: egy valós sztorin alapuló, ám
fikciós regény született. Melyben a
két fõszereplõ alakja szép lassan
egymásba csúszik, összekeveredik,
egymás tükörképei lesznek. Már-
már nem is lehet (és kell) eldönteni,
hogy ki kicsoda. Ezt illusztrálja a kö-
tethez készült dal és videóklip is,
ahol Orsi párja (alteregója) Ónodi
Eszter színmûvész. És ahogy a re-
gényben, úgy a képi világban is ott
van a kékség: az ég, a felhõk, a víz;
a tenger. Vagy éppen egy strand ki-
száradt medencéje. Utalva talán va-
laminek, vagy valakinek a hiányára. 

A végességet tudjuk, de még-

sem úgy élünk. Ki gondol arra, hogy
a 2010-es években valaki meghal-
hat mellrákban. A betegség és a ha-
lálközelség sok mindent átértékel
bennünk – fogalmazott a szerzõ.
Hozzátéve: sokáig nem tudta megír-
ni ezt a történetet, nem akarta, hogy
az õ személyes fájdalma legyen. És
legkevésbé sem szeretett volna ez-
zel „turnézni”. Hét évnek kellett eltel-
nie ahhoz, hogy kellõ távolságba
kerüljön a történtektõl, és tudjon írni
belõle egy regényt. Rengeteg hu-
morral, sõt a rá jellemzõ szarkaz-
mussal feloldva az egyre súlyosbo-
dó betegség nyomasztó légkörét. A
könyvet sokan tabudöntögetõnek is
nevezik, pont azért, mert a halállal
próbál szembesülni, amit sokan
nem mernek.

Karáth Anita szerint talán azért is
kapott egy ilyen „címkét” a könyv,
mert Orsi sokat ír benne a betegsé-
gekrõl, a testrõl és annak napról
napra romló állapotáról (ami a kor
elõrehaladtára is utal, nemcsak a
betegségre). Persze ezeket a pane-
leket, kliséket a szerzõ ki is figuráz-
za. Csakúgy, mint a különféle pszi-
choterápiás csoportok mûködését.
Karafiáth Orsolya egy éven át szin-
te minden terápiára eljárt, amit meg-
hirdettek. Tudatos döntés volt ez.
Közben megismerte azok mûködé-

sét, többeknél az „átverés” részével
együtt. Ez is egy tabu lehet: a cso-
portterápia nem biztos, hogy min-
denkinél egyformán mûködik. Sok-
szor sajnos pénzlehúzás, vagy kók-
lerség. Nem vitatva persze azt,
hogy vannak szakmailag megalapo-
zott módszerek, amik tényleg segít-
séget nyújthatnak. Az egy év alatt
szerezett tapasztalatait bele is épí-
tette a regénybe. Ezzel szintén egy-
fajta tükröt tart; nemcsak a csopor-
tok elé, hanem a társadalom elé is,
hogy miféle lelki bajokra próbálnak
gyógyírt találni az emberek.

Volt, aki azt mondta a regényrõl,
hogy sokat számított az, hogy olyan
szerzõ írta, aki költõ is. Rengeteg
sûrítés és költõi kép van ugyanis
benne, ami egy szimpla regényíró-
nak nem biztos, hogy ment volna.

Orsi maga is úgy látja, hogy a költõi
inspirációk akkor sem tûnnek el be-
lõle, ha éppen prózát ír. Szerinte ez
a költõiség viszont nem a túldíszí-
tettségrõl, hanem az egyszerûsítés-
rõl szól. Így tudta leginkább a két fõ-
hõs összekapcsolódó életét megje-
leníteni. Hogy kirõl is van szó; ró-
lam, vagy a másikról, az egy idõ
után mindegy. 

Az Egymás könyve a szerzõ
„Amikor” sorozatának (Amikor a ma-
ma lelegelte a papa haját, Amikor
Szécsi Pál a csöveken keresztül
üzent) harmadik elemeként jelent
meg 2021-ben. Az elsõ két kötet
felnövéstörténetként, és a csetlõ-
botló gyerekszerelem ábrázolása-
ként is felfogható. A mostani pedig
gyászfeldolgozás, ám másképp,
mint ahogy azt megszoktuk.

TABUT DÖNT ÉS TÜKRÖT TART
BESZÉLGETÉS KARAFIÁTH ORSOLYA ÍRÓVAL, AZ EGYMÁS KÖNYVE SZERZÕJÉVEL

Egy barát elvesztésérõl, írásról, kiégésrõl, sõt egy-egy könyv
megjelenésének körülményeirõl is szó esett Karafiáth Orsolya
író, költõ legújabb regénye kapcsán. A szerzõ az ünnepi könyv-
hét keretében látogatott Zalaegerszegre.

Karafiáth Orsolya és Karáth Anita



– A. L. –

Dr. Csanádi Ágnes, a Pannon
Egyetem Zalaegerszegi Egyete-
mi Központjának egyetemi do-
cense, a közgazdasági társaság
megyei szervezetének alelnöke
ismertette a fejhûtõ berendezés
beszerzésének részleteit az át-
adási ünnepségen. Mint mondta,
a készülék finanszírozásához 19
vállalat, 4 magánszemély vala-
mint 15 közgazdászhallgató járult
hozzá. Kifejezte köszönetét vala-
mennyi adományozónak, külön
kiemelve a Forest Hungary Kft.-t,
mely több mint egymillió forinttal
támogatta a projektet, továbbá a
Kozma Kft.-t, amely 700 ezerrel
valamint a Zala-Müllex Kft.-t,
amely 750 ezer forinttal járult
hozzá a beszerzéshez. Az kór-
ház alapítványa, az Ispita Alapít-
vány 2 millió forintot adott, így jött
össze a közel 9 millió forint a ké-
szülék megvásárlására. Olyan
berendezést sikerült beszerezni,
amelybõl a zalaegerszegivel
együtt csak öt van az országban.
Az onkológiai osztályon olyan
helyre került a készülék, ahol az
orvosok, ápolók lelkiismeretes
munkát végeznek és nap mint

nap küzdenek a betegek életéért
– hangsúlyozta.

Dr. Máhr Károly osztályvezetõ
fõorvos köszönetét fejezte ki a köz-
gazdasági társaság alelnökének
és az adományozóknak a készülék
beszerzéséért. Elmondta, hogy
2020-ban és 2021-ben a Covid el-
lenére fokozatosan emelkedett az
ellátásra szoruló daganatos bete-
gek száma. 2021-ben 6100 esetet
láttak el a járóbeteg illetve a fekvõ-
beteg részlegen, vagyis ennyiszer
alkalmaztak injekciós, infúziós és
gyógyszeres kezeléseket. Az am-

bulancián 17 ezer esetet láttak el
2021-ben. Mint mondta, az orvos-
tudománynak köszönhetõen van-
nak olyan eljárások, amelyek nem
okoznak hajhullást. Viszont egyes
betegségtípusoknál, illetve stádiu-
moknál önállóan vagy kombináció-
ban kemoterápiát kell alkalmazni.

Ennek mellékhatása a hajhullás,
amely a hölgyek számára a legkel-
lemetlenebb, mert hatással van
önbecsülésükre. Kiemelte, hogy a
készülékkel, amely tulajdonképpen
egy hûtõsapka, mérsékelhetõ a ke-
moterápia által okozott hajhagy-
ma-károsodás. Tehát gátolni vagy
megelõzni lehet a hajhullást, amely
megkönnyíti a betegek életét és a
betegséggel való szembenézést.

A rendezvényen a fejlesztés je-
lentõségét méltatta Kovács De-
zsõ, a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos, Rigó Csaba Balázs, a
Közbeszerzési Hatóság elnöke, a
projekt fõvédnöke, dr. Lupkovics
Géza, a kórház orvos-igazgatója,
valamint Orosz Ferencné önkor-
mányzati képviselõ, a közgyûlés
szociális, lakás- és egészségügyi
bizottságának elnöke.

– AL –

Nagy Beáta igazgató köszöntõ-
jében úgy fogalmazott, hogy a
2021–22-es tanév és a mai nap
boldog pillanat intézményük életé-
ben több fontos esemény miatt. Ez
a tanév szeptember elsején a má-
sodszor is megszületett intézmé-
nyükben kezdõdött. Ezzel arra
utalt, hogy korábbi bérleményüket
el kellett hagyniuk, ami miatt új ott-
honra kellett lelniük. Mint mondta,
kemény munkával, hatalmas hittel
és akarattal sikerült megtalálni és
megvásárolni a Homoktövis út 21.
szám alatti ingatlant, amit intéz-
ménnyé alakították át. Kiemelte, a
legsikeresebb tanévüknek tudhat-
ják be 2021–22-es tanévet. A
2022-es esztendõ fennállásuk
tízéves évfordulója is egyben. En-
nek kapcsán felidézte, hogy 2012-
ben találkozott elõször a Magyar-
országi Montessori Egyesülettel,
és azonnal elhatározta, hogy a
Montessori-pedagógia minden
szépségét és értékét Zalaegersze-
gen is megteremtik. Köszönetét
fejezte ki a kormányhivatalnak és
a város önkormányzatának, hogy
segítették az új székhely megtalá-
lását és engedélyeztetését. 

Velkey Péter, a polgármesteri
hivatal humánigazgatási osztály-
vezetõje több éve kíséri figyelem-
mel a Montessori-iskola mûködé-
sét. Mint mondta, az új székhely

megtalálása szinte lehetetlennek
tûnt, de sikerült, ami azt igazolja,
hogy érdemes kitartani és küzde-
ni. A saját tulajdonú ingatlannal

hosszú távon tudják biztosítani az
oktatási intézmény jövõjét.

Stefán Mariann, a Magyaror-
szági Montessori Egyesület elnö-
ke úgy vélekedett, hogy a zala-
egerszegi intézmény vezetõi, se-
gítõi, pedagógusai egy nagyon
jól átgondolt koncepció mentén
egy innovatív, nyitott, megújulás-
ra képes intézményrendszert ala-
kítottak ki az elmúlt tíz évben. Ki-
emelte, hogy az új székhely a
zöldövezeti miliõjével, barátsá-
gos, családias hangulatával hûen
tükrözi a montessori-pedagógia
alapelveit. 

Az országos egyesület elnöke
Minõsített Montessori Intézmény
elnevezésû tanúsító oklevelet
adott át az iskola és óvoda vala-
mint a bölcsõde vezetõjének. Ezt
követõen természetismereti, mate-
matika-, informatikaórákon, moz-
gásfejlesztõ és zenei fejlesztõ fog-
lalkozáson szemléltették a mon-
tessori-módszeren alapuló nevelõ-
oktató munkát.

6 Krónika

– pet –

A 78 évvel ezelõtti események-
rõl vasárnap emlékezett meg a Za-
laegerszegi Zsidó Hitközség az
egykori zsinagóga épületében. A
város önkormányzatának részérõl
Gecse Péter alpolgármester, a
megyei önkormányzat képvisele-
tében pedig Pácsonyi Imre alelnök
vett részt a rendezvényen.

Az emlékezés gyertyáinak
meggyújtását követõen a Zala-
egerszegi Zsidó Hitközség elnöke,
Virágh Judit mondott beszédet.
Mint hangsúlyozta: a második vi-
lágháború idõszakában, és az azt
megelõzõ években a magyar tár-
sadalom kilökte magából szülein-
ket, nagyszüleinket, rokonainkat,
barátainkat, csak azért, mert zsidó
származásúak voltak. A soá saj-
nos ma is idõszerû, mert a fenye-
getettség nem múlt el. Jelzi ezt az
is, hogy szerte a világban, de itt a
városban is gyakran érik rongálá-
sok a holokauszt-emlékmûveket,
zsidó imaházakat. Márpedig az

emlékmûvek az elveszett õsök, ro-
konok életét õrzik – fogalmazott.

Hozzátette: Zalaegerszeg ut-
cáit járva ma is számos olyan há-
zat találunk, ahol egykor zsidó pol-
gárok, családok élték hétköznapi
életüket; ami épp úgy telt, mint a
többi emberé. Maximum õk más
templomba jártak. 1221 zalaeger-
szegi lakost vittek el haláltáborok-
ba 1944 nyarán. Nem tudjuk, mit
követtek el, miért kellett sárga csil-
lagot viselniük és meghalniuk?
Vannak, akik tagadják, hogy mind-
ez megtörtént. De nem engedhet-
jük meg, hogy az embertelen
pusztítás feledésbe merüljön –
mondta az elnök.

A holokauszt ma is velünk él a
nemzetben, a hiányban. A cél,
hogy szembenézzünk a múlttal;
mert a zsidók tragédiája egyúttal a
magyar nemzet tragédiája is – fo-
galmazott Gecse Péter. Az alpol-
gármester beszédében kiemelte: a
mi felelõsségünk hinni a békében,
és tenni érte. A város idén ünnepli
elsõ írásos említésének 775. év-

fordulóját, és minden õsünk tette,
munkája szükséges volt ahhoz,
hogy idáig eljussunk. Mindezt nem
feledhetjük, ahogy egymás emberi

méltóságának tiszteletben tartását
sem.

A rendezvényen részt vett Rad-
nóti Zoltán fõrabbi, aki arra hívta fel
a figyelmet, hogy fontos az emléke-
zés, de az is, hogy ne csak egy
múltbéli tragédia révén határozza
meg magát a zsidóság. Hiszen val-
lása, kultúrája és a zsidó polgárok
tettei ennél sokkal régebbi múltra
tekintenek vissza. Rabbiként pedig
számára a jövõbe tekintés is fon-
tos. Kereskedõk, orvosok, ügyvé-

dek, nagyvállalkozók, tanítók de
munkanélküliek is voltak a század-
elõ zalaegerszegi zsidó lakosai kö-
zött. A megyeszékhelyi dr. Boschán
Gyula személyében pedig Magyar-
ország leghosszabb ideig praktizá-
ló ügyvédjét tisztelhetjük. 97 éves
volt, amikor deportálták.

„Tanuljatok és tanítsatok, így le-
hetünk méltók az elhurcolt testvé-
rekhez. A tanulásban való meg-

nyugvás és megbékélés fontos
nemcsak a zsidók, hanem minden
ember számára. Ez az ország ér-
deke is” – fogalmazott a fõrabbi.

A gyászmegemlékezésen zon-
gorajátékával közremûködött, és
köszöntõt is mondott Paul Gulda
zongoramûvész, az osztrák RE-
FUGIUS egyesület elnöke. A ren-
dezvénysorozat koszorúzással zá-
rult, majd a résztvevõk az izraelita
temetõbe vonultak, hogy ott he-
lyezzék el az emlékezés köveit.

EMLÉKEZÉS AZ ELHURCOLTAKRA
A ZALAEGERSZEGI GETTÓKBÓL HÁROMEZER FÕT VITTEK EL
1944 május-júniusában több mint háromezer környékbéli zsidó

származású lakost tartottak fogva a zalaegerszegi gettókban,
majd hurcoltak el július elején haláltáborokba. Közülük 1221-en a
megyeszékhely polgárai voltak.

Mint Mészi elmondta, az al-
bumban megjelenõ 216 fotó kö-
zül 110 új, és mivel annyi min-
den történt a városban, az oldal-
számot is emelni kellett. A sok új

fejlesztés, a természeti és épí-
tett értékek helyet kaptak a ké-
pes kiadványban, melyet a
Tourinform-irodában lehet meg-
vásárolni.

MÉSZI KÉPES ALBUMA

Mészáros T. Lászlót nem kell bemutatni, több mint négy évtize-
des pályafutása alatt sok mindent láttatott és mutatott be  sajátos
látásmódján a zalaegerszegieknek és a hozzánk érkezõ turisták-
nak – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester a Szerelmem, Za-
laegerszeg címû fotóalbum bemutatóján. A kötet elõször 2015-
ben jelent meg, majd többször „aktualizálta” a fotóriporter.

TÍZÉVES A MONTESSORI-ISKOLA
JUBILEUMUKAT SAJÁT INGATLANBAN ÜNNEPELHETTÉK

Okály Andrea, Stefán Mariann, Nagy Beáta és Velkey Péter

Saját épületbe költözését szakmai nyílt nappal ünnepelte a Za-
laegerszegi Montessori Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Is-
kola és Óvoda. Az esemény egyben az intézmény fennállásának
tízéves évfordulója is. 

– B. K. –

A pandémia miatt két év kiha-
gyás után újra megrendezték Bot-
fán a Városrészi napokat. A hivata-
los megnyitóra a pünkösdi szentmi-
se után került sor, ahol is kulturális
mûsor keretében avatták fel az egy-
kori kastély építtetõjének, a grófi
Erdõdy családnak emlékére készült
táblát. Az évek során több funkciót
megélt épület 1750-ben épült (rész-
ben a csatári bencés kolostor rom-
jainak felhasználásával, hangzott el
az ünnepségen), és 1850-ig birto-
kolta a család az épületet. Ezen in-
formációkat és a család címerét tar-
talmazza a most felavatott emlék-
tábla, Farkas Ferenc szobrászmû-
vész alkotása, mely mû történelmi
alapjainak felkutatásában dr. Kos-
tyál Lászlónak volt jelentõs érdeme. 

Az ünnepség nyitányaként a he-
lyi Õszirózsa Nyugdíjas Klub mûkö-
dött közre dallal és szavalattal.
Majd Gecse Péter alpolgármester,
településrészi képviselõ mondott
köszöntõt:

– Botfa Zalaegerszeg zarándok-
helye vallásos értelemben, a ter-
mészet szépsége és a kastély tör-

ténelmi környezete okán. A hely
szelleme kötelez minket, mostani
lakosokat. Kutatjuk a múltat, meg-
õrizzük az emlékeket és átadjuk a
hagyományokat. A település elsõ
írásos említése 1386-ból való,
1796-ban szentelték a templomát.
A millennium évében Botfa pecsét-
jét tartalmazó emlékmû épült, szin-
tén Farkas Ferenc alkotásaként, de
emléktáblát emeltünk az Erzsébet
királyné tiszteletére ültetett fa mellé
is. A múlt megõrzésében Nagy La-
jos helytörténeti kutatásai is sokat
segítenek. Most a településrészi
önkormányzat és az Összefogás
Botfáért Egyesület együttmûködé-
sével készülhetett el az emléktábla
– mondta többek között Gecse Pé-
ter, majd Farkas Ferenccel közö-
sen leplezték le az alkotást, az utol-
jára 2019-ben, a Modern Városok
Program keretében felújított, a je-
lenleg ifjúsági háznak helyt adó
épület falán. 

Az ünnepség részeként Sala-
mon Gyulának és Gecse Lászlónak,
több mint 15 éves képviselõ-testüle-
ti tevékenységükért elismerõ okle-
velet adott át Gecse Péter, Balaicz
Zoltán polgármester nevében is.

A HAJHULLÁS MEGELÕZÉSÉT SEGÍTI
FEJBÕRHÛTÕ BERENDEZÉS AZ ONKOLÓGIAI OSZTÁLYON
Paxman Scalp Collig típusú fejhûtõ berendezést adományozott

a Magyar Közgazdasági Társaság Zala Megyei Szervezete a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház onkológiai osztálya számára közel 9
millió forint értékben. A hidegterápiás készülékkel a daganatos
betegek olyan kiegészítõ kezelést kapnak a kemoterápia alatt,
amellyel az egyik legkellemetlenebb mellékhatás, a hajhullás ke-
rülhetõ el. 

Máhr Károly, Szlávik Erzsébet (hûtõsapkában) és
Salamon Andrea mutatta be az új eszköz mûködését.

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK

• INFORMÁCIÓK
•  KÉPGALÉRIÁK

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS BOTFÁN

A hagyományos pünkösdi városrészi napok keretében emlék-
táblát avattak Botfán az Erdõdy–Hûvös kastélyt építtetõ és fenn-
tartó család emlékére.
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Alapos változások történtek a
bajnokság befejezését követõen
a Zalakerámia ZTE férfi NB I-es
kosárlabdacsapatánál. Új lett a
vezetési struktúra is. A szakmai
igazgató Bencze Tamás lett, a
terveirõl már nyilatkozott lapunk-
nak a szakember. Az ügyvezetõi
posztra Török Róbertet nevezték
ki, aki szintén nem ismeretlen a
zalai kosárlabdabarátok elõtt.

– Váratlanul érte a megkere-
sés, vagy számított rá?

– Elmondható, hogy váratlanul
ért, el voltam foglalva a nõi klub
(ZTE NKK), illetve a játékvezetõi
feladataimmal, nem gondolatam,
hogy én lehetek a ZTE KK ügyve-
zetõje – mondta bevezetõben Tö-
rök Róbert. 

– Gyorsan igent mondott a
felkérésre? 

– Mi a gyors? Értékes és tartal-
mas beszélgetések után mondtam
igent a felkérésre. El kell monda-

nom, hogy gyerekkorom óta a ko-
sárlabda „világában” élek, bízom
benne, hogy a tapasztalatommal
megfelelõen tudom szolgálni a klu-
bot.  

– Ügyvezetõként fõleg a gaz-
dasági terület tartozik önhöz,
mik a feladatai?

– Fõ feladatom a szponzorok
felkutatása, a napi feladatok koor-
dinálása, a szakmai elképzelések
és a költségvetés egyensúlyban
tartása. 

– Mindjárt egy szép feladatot
is kapott, az utánpótlásvonalat
leválasztani a felnõttcsapatról.
A szétválasztás csak anyagi ter-
mészetû lesz, vagy minden terü-
leten külön lesz az utánpótlás a
felnõttektõl?

– Jelen pillanatban ezzel kap-

csolatban a feladatom annak a fel-
vázolása, hogy az utánpótlás szét-
választása milyen elõnyökkel illet-
ve hátrányokkal jár. Azt gondolom,
hogy csak olyan megoldást sza-
bad választani ebben a kérdés-
ben, ami az utánpótlás szempont-
jából pozitívumokkal jár. 

– Ismert NB I-es játékvezetõ,
folytatja, vagy szögre akasztja a
sípot? 

– Húsz évet vezettem az NB I-
ben, de amikor megegyeztünk a
klubnál betöltött új pozíciómról,
akkor befejeztem a játékvezetést
a legfelsõbb osztályban. Az nem
kizárt, hogy a megyei bajnokság-
ban fogok vezetni, szeretem az
ottani légkört, a csapatokat, kollé-
gákat. 

– Dolgozik a megyei szövet-
ségben, a ZTE nõi csapatának
elnöki posztját is betölti. Marad-
nak a feladatok?

– Igen, ezek a feladatok egy-
elõre maradnak. Bízom benne,
hogy becsülettel el fogom tudni lát-
ni becsülettel a vállalt felada-
taimat.

A JÁTÉKVEZETÉS HÁTTÉRBE SZORUL
TÖRÖK RÓBERT A LEGJOBB TUDÁSA SZERINT DOLGOZNA

A játékos elmondta: dönté-
sébe nagyban belejátszott, hogy
Sebastjan Krasovec lett a ZTE
vezetõedzõje. Zsíros Oroszlány-
ban szerepel Krasovec csapatá-
ban, ahol jó kapcsolatot ápoltak.

A tavalyi magyar magból
szerzõdést hosszabbított a ZTE
vezetése Németh Ákossal, az
1–2-es poszton bevethetõ játé-
kos az elmúlt év nyarán érkezett
Körmendrõl.

ALAKUL A ZTE KK JÁTÉKOSKERETE
Keller Iván után új magyar játékost igazolt a Zalakerámia

ZTE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. A zalaiak megszerezték
Szolnokról Zsiros Pétert. A 4-es poszton bevethetõ játékos 28
éves, 199 centi magas. Két idényen át játszott a Tisza partján.

A Magyar Atlétikai Szövetség elnöksége három zalai edzõt díja-
zott a sportágban végzett eddigi munkájáért. Gyulai Miklós, az or-
szágos szövetség elnöke mindhárom edzõnek – Csarankó László,
Laczkó László (Zalaszám ZAC), Csikós József (Keszthely) –  a Ma-
gyar Atlétikáért  bronz fokozatát adta át a sportágban végzett több
évtizedes munkájukért.

HÁROM ATLÉTAEDZÕT DÍJAZTAK

A szlovén Lendva csapatától
Németh Dániel, Németh Erik, Sza-
bó Bence. A Tiszakécske NB II-es
csapatától Kovács Barnabás. Va-
lamennyien sok mérkõzésen sze-
repeltek a kölcsönadás során. Kel-
lõ rutint szereztek csapataiknál. 

A ZTE FC-tõl távoztak a köl-
csönben lévõ játékosok, akik min-
den bizonnyal nem térnek vissza
Zalába: Halmai Ádám, Liviu Antal,
Joszip Spolarics, Michael Reber-

nik, Posztobányi Patrik, Sime
Grzan, Zsóri Dániel. Friss hír, hogy
a bosnyák Emir Halilovic egy év
után elhagyja a ZTE-t. A 32 éves
játékos családi okokra hivatkozva
kérte szerzõdésének felbontását.

A Vasasnál tavasszal szerepelt
Zimonyi Dávid esetében a fõváro-
siak érvényesítik vételi opciójukat,
és távozik a piros-kékekhez. Maj-
novics Martinnnal szerzõdést bon-
tott a klub. Távozik a klubtól Bobál

Dávid védõ, akinek szerzõdését
nem hosszabbították meg. 

Az érkezési oldalon, eddig
négy játékos szerepel: Májer Milán
csatár a Bp. Honvédtól érkezett,
Oleksandr Safronov ukrán védõ
Lendváról választotta a ZTE-t. A
zalaiaknál tavaly kölcsönben sze-
repelt a Puskás Akadémia védõje
Huszti András. Lejárt a szerzõdé-
se és visszatért az egerszegiek-
hez, ahol 3+1 éves szerzõdést írt
alá. A Puskás Akadémiától érke-
zik kölcsönbe a zalaiakhoz egy
évre Mim Gergely támadó, leg-
utóbb a Csákvár NB II-es csapatá-

ban játszott.  A kölcsönbõl vissza-
térõk és az új játékosok mellett,
az élõ szerzõdéssel rendelkezõk
kezdték meg a felkészülést. Az
átigazolási szezon megkezdõ-
dött, minden bizonnyal további
változások várhatóak a játékos-
keretben.

A ZTE elsõ edzõmérkõzését jú-
nius 25-én a Nagykanizsa ellen
játssza. Július 4–9. között Szlové-
niában edzõtáborozik a csapat.

A tervezett edzõmérkõzések.
Június 25.: Nagykanizsa–ZTE. Jú-
nius 29.: Borac Banja Luka (bos-
nyák)–ZTE. Július 2.: Slaven
Belupo (horvát)–ZTE.  Edzõtábor:
július 4–9. Július 6.: Slask Wroc-
law (lengyel)–ZTE. Július 9.:
Hartberg (osztrák)–ZTE. Július
13.: Vasas– ZTE.  Július 16.: edzõ-
mérkõzés, még nincsen ellenfél.
Július 23.:  ZTE-fieszta.

A JÁTÉKOSKERET MÉG KÉPLÉKENY
MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC

Június 15-én megkezdte felkészülését a ZTE FC NB I-es labda-
rúgócsapata. A kék-fehérek játékoskerete még képlékeny. A klub-
hoz visszatértek a kölcsönadott játékosok. 

A szekszárdi fesztiválon
játékos atlétikai gyakorlatok-
ban mérték össze tudásukat
a csapatok (szembe gátváltó,
helybõl ötösugrás, 8x50 m,
kislabdahajítás, tartós futó-
váltó). Az érmekért szoros
küzdelemben végül a Kiss
Hanna, Németh Lujza, Vigh
Emma, Pap Luca, Habuczki
Zalán, Borbély Barnabás,
Szabó Mihály, Farkas Máté
összetételû Zalaszám-ZAC
nyolcas fogat az értékes
ezüstérmet szerezte meg.
Edzõk: Csiszár Attila, Pajor
László, Laczkó László. 

A Magyar Atlétikai Szövetség 10 év után újra megrendezte a
U–12 korosztály országos seregszemléjét. A régiós verseny meg-
nyerésével a Zalaszám-ZAC csapata is kiérdemelte a részvételt.

EZÜST A KÖLYÖKFESZTIVÁLRÓL

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, hogy az
elmúlt évek járványos idõszaka
után a nézõk lassan térnek vissza.
Nemcsak a sportban, de a kultúra
területén is tapasztalható. A jár-

vány lecsengett, minden visszake-
rülhet a régi kerékvágásba. Remé-
li, hogy a szurkolók, nézõk vissza-
térnek, és a látogatottság eléri a
2019-es szintet, amely a járvány
megjelenése elõtt volt. Bizakodik,
hogy  a ZTE KK az új vezetés irá-
nyításával visszatér  a helyes útra,
és sikeres évet zárnak. Zárásként
gratulált a díjazottaknak.

Bodnár Péter, az országos szö-
vetség fõtitkára is a járvány kap-
csán tett elemzést. Bizakodik,
hogy a nézõk visszatérnek a lelá-
tókra. Már csak azért is, mivel a
magyar bajnokság színvonalas és
erõs. Nem lehet elõre kiosztani az

érmeket. Az izgalmas találkozók
vonzzák a szurkolókat.  A magyar
válogatott is egyre több sikert ér
el. A felnõtt férfiak ismét kijutottak
az Eb-re. A korosztályos váloga-
tottak is letették névjegyüket, de a

3x3-as férfi- és nõi válogatott is jól
teljesített. Az országos szövetség
maximálisan biztosítja a válogatott
jó szerepléséhez az anyagi hátte-
ret. A Zala Megyei Kosárlabda
Szövetség kezdeményezése,
hogy díjazza a helyi legjobbakat,
országos szinten is példa értékû.

A köszöntõk után átadták a dí-
jakat. A 2021–2022-es szezon leg-
jobb utánpótláskorú nõi kosárlab-
dázója Óházy Julianna (Zalaeger-
szegi KTE), felnõtteknél Kovács
Georgina (ZTE NKK) kapta az elis-
merést. A férfiaknál a legjobb után-
pótláskorú  játékosnak Csuti Kor-
nél (Zalakerámia ZTE KK), a fel-

nõtteknél Barnett Jordan (Zala-
kerámia ZTE KK) bizonyult. A Zala
megyei kosárlabda-bajnokság
legjobb játékosának Tóth Olivért
(Egerszeg AC) választották. Az el-
múlt idény legjobb edzõje címet
Rózsás Gábort (Zalaegerszegi
KTE) érdemelte ki.

A „Kosárlabdáért Zala Megyé-

ben” elismerést dr. Villányi Antal, a
megyei szövetség elnöke kapta
meg.  A sportvezetõ harmincegy
évvel ezelõtt álmodta meg a ko-
sárlabdázók elismerését, és indí-
totta útjára a díjazást. Megható
szavakkal köszönte meg az elis-
merést.

A díjátadón többen nem tudtak
részt venni, helyettük rokonaik vet-
ték át a kitûntetést.  Barnett
Jordan pedig szimbolikus elisme-
rést kapott.

DÍJAZTÁK AZ ELMÚLT IDÉNY LEGJOBBJAIT
Harmincegyedik alkalommal díjazta a Zala Megyei Kosárlabda

Szövetség a megye legjobb utánpótláskorú, felnõtt és amatõr já-
tékosát,  Zala legjobb edzõjét. Ismét kiosztották a „Kosárlabdáért
Zala Megyében” díjat is. A megjelenteket Bodrogi Csaba, a me-
gyei szövetség elnökségének tagja, a rendezvény szervezõje kö-
szöntötte. Elmondta, hogy a díjátadás több évtizeden át a naptári
év szerint történt. Ezen változtattak, és már idén, de a folytatás-
ban is, a  szezonok végén választják meg a megye legjobbjait.
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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. 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.

SPIRIT AUTO Kft. zalaegerszegi telephelyére, folyamatosan
bõvülõ csapatába keres új munkatársat az alábbi pozícióba:

GÉPJÁRMÛ-TAKARÍTÓ
Elvárások: • B-kategóriás jogosítvány,

• megbízható, pontos, precíz munkavégzés,
• önálló munkavégzési képesség.

ELÕNY: • terhelhetõség,
• rendezett családi körülmények

AMIT KÍNÁLUNK: • Teljes munkaidõs hosszú távú munkalehetõség
• Korrekt, iparági szinten kiemelkedõ,

teljesítményarányos bérezés, stabil háttér
• Összetartó, jó csapat

Fényképes önéletrajzokat a

klab.tamas@bvtflotta.hu
e-mail-címre várjuk.

Dr. Pál Attila megköszönte az
elmúlt 10 év szakmai együttmûkö-
dését és felelevenítette a díjazott
életpályáját:

Egri Gyula nyugalmazott tûzol-
tó dandártábornok több mint há-
rom évtizedes szakmai, vezetõi
gyakorlattal és szakmai tapaszta-
lattal rendelkezik tûzoltási, mûsza-
ki mentési és tûzmegelõzési szak-
területen egyaránt. A nagykanizsai
tûzoltóság mûködési és illetékes-
ségi területén majd késõbb egész
Zala megyében számos nagyobb
tûzesetnél és mûszaki mentésnél
látott el tûzoltásvezetõi, illetve kár-
elhárítás-vezetõi feladatokat. 

A Nagykanizsai Hivatásos Tûz-
oltó-parancsnokságnál 1989.
április 1-én kezdte katasztrófavé-

delmi munkavégzését, 2012. július
1-tõl töltötte be a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatói tisztségét.

Tevékenysége elismeréseként
2008-ban a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszttel, 2018-ban
pedig a Magyar Érdemrend Lovag-
kereszt katonai tagozatával tüntet-
ték ki. 2022. május 4-ei hatállyal a
belügyminiszter elõterjesztésére
Áder János köztársasági elnök tûz-
oltó dandártábornokká nevezte ki. 

2022. május 31-ei hatállyal – a
felsõ korhatár elérésével – vonult
nyugállományba. 

Érdemei elismeréseként dr.
Pintér Sándor belügyminiszter Ha-
dik András-szablyát adományozott
számára.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közelmúltban
nyugállományba vonult igazgatója részére a Zala Megyei Közgyû-
lés 2022. június 9-i ülésén a katasztrófavédelem területén több
évtizeden keresztül hivatástudattal végzett kiemelkedõ szakmai
és példaértékû munkájáért Zala Megye Címere emlékplakettet
adott át dr. Pál Attila, a közgyûlés elnöke.

ZALA MEGYE CÍMERE
EMLÉKPLAKETTET KAPOTT EGRI GYULA

A napirendi pontok tárgyalása a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2021. évi tevékeny-
ségérõl szóló tájékoztatóval vette
kezdetét.

Az elõterjesztés megtárgyalá-
sát megelõzõen Egri Gyula nyu-
galmazott tûzoltó dandártábornok
részére Zala Megye Címere em-
lékplakettet adott át dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke,
megköszönve a nyugállományba
vonult igazgató katasztrófavéde-
lem területén több évtizeden ke-
resztül hivatástudattal végzett ki-

emelkedõ szakmai és példaértékû
munkáját.  

A tájékoztató a szervezet közel-
múltban kinevezett új igazgatója,
az igazgatóság eddigi helyettes
vezetõje, Takács Ottó Alajos tûzol-
tó ezredes szóbeli kiegészítésével
folytatódott. Elhangzott, hogy az öt
tûzoltóság és a három katasztrófa-
védelmi õrs, valamint a közremû-
ködõ önkéntes egyesületek töké-
letesen lefedik a megye területét.
Az elmúlt évben mindvégig folya-
matos volt az azonnali feladatra
bevethetõ tûzoltógépjármû-állo-
mány és az elhelyezésül szolgáló
ingatlanok tekintetében is több fel-
újítás történt. A szervezet állo-
mánymegtartó képessége stabil, a
fluktuáció alacsony mértékû. Az
igazgatóság megelõzési tevé-

kenységként a lakosság figyelmét
a lakástüzek, valamint a szén-mo-
noxid-mérgezések veszélyeire irá-
nyította, emellett célkitûzései közé
tartozik a veszélyes üzemek biz-
tonsággal kapcsolatos tudatossá-
gának növelése és a széles körû
tájékoztatáshoz szükséges közös-
ségi médiajelenlét fokozása. 

Második napirendi pontként a
megyegyûlés megtárgyalta és el-
fogadta a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány 2021. évi
mûködésérõl szóló beszámolót.
Az alapítvány a hitelügyletekbõl
származóan többlet kamatbevételt

realizált, és tovább folytatta a nö-
vekvõ népszerûségnek örvendõ
Széchenyi Kártya programot. A
pályázatok megvalósítása szintén
sikeresen futott az elõzõ évben,
emellett az inkubátorházak kihasz-
náltsága is közel 100%-os volt. A
megyei önkormányzat a Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány tevékenységén keresztül
eredményesen támogatja a tér-
ségben mûködõ mikro- és kisvál-
lalkozások fejlõdését.

A beszámolót követõen a testü-
let módosította 2022. évi költség-
vetését: a nyertes pályázatokból,
valamint a falu- és tanyagondnoki
alapképzésbõl származó bevéte-
lek átvezetésével a költségvetés
bevétel-kiadási fõösszege
1.450.075 E Ft-ra módosult.

2022. június 9-én, csütörtökön tartotta soron következõ – idei
harmadik – ülését a Zala Megyei Közgyûlés. A testület egyperces
néma felállással emlékezett elhunyt egykori (2002–2006) tagjára,
Targuba Árpádra. 

MIRÕL DÖNTÖTT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS?

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai
munkatapasztalat- és munkajövedelem-szerzés
elõsegítésére 2022-ben folytatódik a 2013-ban in-
dított „Nyári diákmunka” program, amely elsõsor-
ban bértámogatással ösztönzi a középiskolások,
egyetemisták vakációs foglalkoztatását. A támoga-
tásokat önkormányzatok és a mezõgazdaságban,
turizmusban, vendéglátásban mûködõ vállalkozá-
sok hívhatják le. Fontos változás, hogy a 25 év
alattiak munkavégzése az idéntõl szja-mentes, így
több pénz marad a diákoknál.

A programba 16–25 év közötti, nappali tagoza-
ton tanuló diákok jelentkezhetnek, akik jelenleg
nem állnak munkaviszonyban és nincs vállalkozási
jogviszonyuk. Az önkormányzatok esetében legfel-
jebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A
helyhatóságok részére maximum 2 hónap idõtar-
tamra teljes egészében megtérítik a munkabért. A
mezõgazdaságban, a turizmusban és a vendéglá-
tásban tevékenykedõ munkaadóknál legfeljebb na-

pi 8 órás foglalkoztatás támogatható, a program a
munkabér összegének 75 százalékát vállalja át.

A támogatás megállapítása során havi munka-
bérként a szakképzettséget igénylõ munkakör
esetében fejenként bruttó 195 ezer forint vehetõ fi-
gyelembe. Szakképzettséget nem igénylõ munka-
kör esetében ez a limit 150 ezer forint. A napi 6
óránál rövidebb munkaidõben történõ foglalkozta-
tás esetén a támogatási összeg arányosan csök-
ken. Így a diákok havi nettó munkabére az szja-
mentességet figyelembe véve akár 122–159 ezer
forint is lehet.

A kétmilliárd forintos keretösszeggel induló
program a területileg illetékes járási hivatalok
(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmen
yek/zala-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai)
foglalkoztatási osztályainál megtehetõ a regisztrá-
ció kezdetétõl és 2022. június 15-étõl augusztus
végéig tart. A tényleges foglalkoztatás legkorábban
2022. július 1-ével indulhat. További részletek a
www.munka.hu oldalon lesznek elérhetõk.

Eddig kilenc esztendõ alatt több mint 242 ezer
fiatal munkához jutását segítette a kormány közel
24 milliárd forintból. Tavaly 177 különbözõ munka-
körben dolgoztak a diákok a hivatalsegédtõl a szál-
lodai recepcióson át a zöldségtermesztõig.

INDUL AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT

DIÁKMUNKAPROGRAM ZALA MEGYÉBEN IS
Idén is állami támogatással vállalhatnak mun-

kát a nappali tagozatos 16–25 év közötti Zala
megyei tanulók július-augusztusban. A 25 év
alattiak munkavégzése az idéntõl szja-mentes,
így több pénz maradhat a diákoknál.

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

ZALAEGERSZEG-BESENYÕ,
HEGYI U. 17.

TELEFON: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS ÉS SZERVIZ

0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS ÉS SZERVIZ

0–24 ÓRÁIG!

ALBÉRLET!
Egy- vagy másfél szobás albérletet keresek

Zalaegerszegen egy személynek.
Telefon: 06-70/881-5103


