
– AL –

Schanda Tamás azzal folytat-
ta, hogy a koronavírus-járvány az
elmúlt tíz év eredményeit sodorta
veszélybe. Olyan válsággal kel-
lett szembe nézni, amely felfor-
gatta eddigi életmódunkat, és
amely egyaránt nagy veszélyt je-
lent Magyarország és a világ
gazdaságára. Mint mondta, a
kormány olyan történelmi gazda-
ságvédelmi akciótervet dolgozott
ki, amely a magyar GDP közel 20
százalékát csoportosítja át a
munkahelyek megvédése és újak
létrehozása érdekében. Ennek
részeként csökkentették az adó-
és a tb-járulékokat, segítséget
nyújtottak a katásoknak, felfüg-
gesztették a magánszemélyek és
a cégek bankhiteleinek törleszté-
sét. A második ütemben munka-
helyvédelmi, munkahelyteremtõ
és beruházásösztönzõ progra-
mokat indítottak el. Munkahely-

védelmi bértámogatást eddig
több mint 16 ezer vállalat igé-
nyelt, amelynek köszönhetõen
195 ezer munkavállaló álláshe-
lyét tudják megtartani. A segítsé-
get 95 százalékban mikro-, kis-
és középvállalkozások veszik
igénybe. Több mint 18 ezer mér-
nök és informatikus kolléga állás-
helye megõrzésére kért támoga-
tást 1100 kutatás-fejlesztésben
érdekelt cég. A munkahelyterem-
tõ bértámogatási programra több
mint 21 ezer vállalat nyújtott be
kérelmet. Az új munkahelyek
száma meghaladhatja a 30 ezret. 

Schanda Tamás hangsúlyozta,
a magyar gazdaság újraindítása
tekintetében kiemelten szerepel-
nek azok a területek, amelyek
mûködését a vírus igencsak hát-
rányosan érintette. A turizmus, a
kreatív ipar, az egészségipar, az
élelmiszeripar, mezõgazdaság,
építõipar, logisztika és a közleke-
dés azok az ágazatok, amelyek a

többletforrások jelentõs részét
kapják a következõ években, be-
ruházási, infrastruktúra-fejlesztési
és adócsökkentési támogatás-
ként. Más ágazatokat is kiemelten
fognak támogatni, mert a hitel-,
tõke- és garanciaprogramokkal a
teljes vállalati szektor likviditását
kívánják biztosítani.  

Különféle tõkeprogramokkal
és szabályozással megvédik a
hazai tulajdont, a nemzet motor-
ját jelentõ vállalkozásokat, mert
azt gondolják, hogy a stratégiai
ágazatokban mûködõ magyar cé-
geknek továbbra is magyar tulaj-
donban kell mûködniük, szögezte
le. 

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos arról
beszélt, hogy a kormány gazda-
ságvédelmi intézkedéseinek kö-
szönhetõen hazánkban nem kel-
lett leállítani az egész gazdasá-
got. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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FAIPARI VÁLLALKOZÁS KÖLTÖZÖTT BE
ÁTADTÁK A KÉT ÚJ CSARNOKOT AZ INKUBÁTORHÁZBAN

Zalaegerszeg újabb eredménnyel büszkélkedhet, jelentette ki
az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese
az inkubátorház két új csarnoképületének átadásán. A parlamenti
és stratégiai államtitkár úgy fogalmazott, az ipari park bõvítése
azt jelzi, hogy egyre több magyar vállalkozás méretteti meg ma-
gát mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban. Erõsödnek, és
keresik a megfelelõ infrastrukturális környezetet, ahol mûködésü-
ket kiteljesíthetik.  

VEZETÕVÁLTÁS
A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

Kaján Imre igazgató nyug-
díjba vonulása miatt 2020 júliu-
sától az intézmény megbízott
igazgatója dr. Kostyál László
mûvészettörténész, megbízott
igazgató helyettes pedig Hava-
si Bálint régész-geoinfor-
matikus.

– pet –

A rekonstrukció részleteirõl a
helyszínen tartottak sajtótájékoz-
tatót az érintettek. Balaicz Zoltán
polgármester bevezetésképpen
felidézte, hogy a Modern Városok
Program részeként a belvárosban
már megújult a plébániahivatal, to-
vábbá a kvártélyház és a levéltár
épülete. A nagytemplom szom-
szédságában pedig jó ütemben
halad a Göcseji Múzeum rekonst-
rukciója, illetve új múzeumi
szárnyként a Mindszentyneum
építése. A Mária Magdolna-plébá-
niatemplom 172 millió forintból
szépül meg. Külön öröm, hogy to-
vábbi 162 millió forintból végre iga-
zi orgona is kerülhet a templomba.
Mondhatjuk, hogy ez már több
mint egy évszázada jogos igénye
a híveknek és a városlakóknak.
Egy régi álom válik ezzel valóra.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ hozzátette: fontos, hogy
megõrizzük mindazokat az értéke-
ket, amiket elõdeink ránk hagytak.
Így van ez Zalaegerszeg nagy-
templomával is, mely 50 méteres
magasságával a város legna-
gyobb középülete. A mûemlékek

felújítása nem könnyû feladat, hi-
szen a korábbi építészeti megol-
dásokra oda kell figyelni, és a ko-
rabeli anyagok pótlása, helyettesí-
tése is sokszor kihívás elé állítja a
tervezõket és a kivitelezõket. Sze-
rencsére azonban sikerült tapasz-
talt szakembereket találni a mos-
tani munkához.

A városrész önkormányzati kép-
viselõje, dr. Káldi Dávid örömét fe-
jezte ki mind a felújítás iránt, mind
pedig amiatt, hogy egy igazi orgo-
nával gazdagodik a templom.
Ahogy fogalmazott: sokaknak meg-
felel a digitális orgona hangja is, ám
a vájt fülûek már régóta vágynak
arra, hogy egy valódi hangszer
szólaljon meg a templomban. 

A Mária Magdolna-plébánia-
templom felújítása 1998-ban már
elkezdõdött. Mint azt Stróber
László apátplébános elmondta:
akkor 220 millió forintos szerzõ-
dést kötöttek a Mûemlékvédelmi
Hivatallal. Az összegbõl 2002-ig
46 millió forint érkezett meg a
templom fejlesztésére, további

pénzt azonban nem kaptak. A re-
konstrukció így nem a terveknek
megfelelõen haladt, egy jó része
nem is valósulhatott meg. Bár az
örömteli, hogy a templom elõtt el-
haladó többsávos utat sikerült ak-
kor megszüntetni, hiszen a rezgés
sok kárt okozott az épületen.

A mostani korszerûsítés részint
a korábban elmaradt felújítások
pótlása, de az azóta keletkezett hi-
bákat is javítják.

(Folytatás az 5. oldalon.)

TEMPLOMFELÚJÍTÁS ÉS VALÓDI ORGONA
ÉPÜL AZ ÁLLVÁNYZAT A NAGYTEMPLOM KÖRÜL

172 millió forintos ráfordítással megújul a Mária Magdolna-plé-
bániatemplom. A beruházás a Modern Városok Program keretében
valósul meg. A templom egy további projekt részeként orgonát is
kap. Az épület felállványozása megkezdõdött, a szakemberek pe-
dig elkezdték a munkához szükséges elõzetes felméréseket.

Fotó: Antal Lívia



Elismerõ okleveleket és jutal-
makat adott át az egészségügyi
alapellátásban, a szociális szférá-
ban, az idõsotthonokban, bölcsõ-
dékben dolgozóknak, valamint a
hivatali és önkormányzati intézmé-
nyekben lévõ munkavállalóknak
és a zalaegerszegi polgárõröknek.
A polgármester részletesen be-
számolt a koronavírus-járvány he-
lyi megjelenésérõl, a védekezés
mindennapi lépéseirõl, a beszer-
zett eszközökrõl, a sok-sok fel-
ajánlott adományról és a gazdasá-
gi hatásokról is, ami Zalaegersze-
get érte az elmúlt hónapokban.
Mint fogalmazott, a járvány és a
gazdasági válság miatt 2020-ban
nagyon jelentõs, mintegy 2,3 milli-

árd forintos kieséssel kell számol-
nia az önkormányzatnak, és ez
egy 6,5 milliárd forintos bevétel
esetében meglehetõsen nagy té-
tel. Balaicz Zoltán hangsúlyozta: a
közösségi médiában szinte min-
dennap részletesen beszámolt
egy-egy posztban a zalaegerszegi
helyzetrõl, a tudnivalókról, a fertõ-
zöttek és a gyógyultak számáról
és minden védelmi intézkedésrõl
tájékoztatta nem csak a kormány-
párti, hanem az ellenzéki frakciók
tagjait is. Úgy érzi, Zalaegerszeg
ismét példát mutatott az összefo-
gásból.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott, a megyei védelmi bizottság
elnöke is köszönetét fejezte ki a je-

lenlévõknek, hangsúlyozva, hogy
Zalaegerszeg jó példát mutatott az
összefogásból. Mint mondta, 2020
rendkívül nehéz idõszakán va-
gyunk túl, küzdelmes hónapok áll-
nak mögöttünk. Ebben az idõszak-
ban a legfontosabb cél az emberek
védelme volt. Kiemelt feladatot je-
lentett a megye 21 idõsotthonának
a védelme, rendszeres fertõtleníté-
se, a napi kapcsolat az országos
operatív törzzsel, a folyamatos be-
számoló az aktuális járványügyi
helyzetrõl. A szakszerû és korrekt
munkáért, az összefogásért köszö-
nettel tartoznak minden érintettnek
Zala megyében. 

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A megye és a város vezetõi is

azon dolgoznak, hogy minden
segítséget megadjanak a helyi
vállalkozások mûködõképessé-
gének fenntartásához, hogy
azok folyamatosan tudjanak
munkát adni az embereknek.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta, való-
ban nehezebb idõszakot élünk a
koronavírus-járvány okozta gaz-
dasági világválság miatt, de lo-
kálpatrióta összefogással, a cé-
gek támogatásával és a magyar

kormány segítségével gyorsan
úrrá lehetünk a helyzeten. Foly-
tatódhat a város fejlesztése,
melynek részeként valósították
meg az inkubátorház bõvítésé-
nek harmadik ütemét. A beruhá-
zásra 317 millió forint európai
uniós pályázati forrást, valamint
3 millió forint önkormányzati ön-
erõt költöttek. Egy 730 és egy
870 négyzetméteres gyártócsar-
nokot építettek, 1622 négyzet-
méteres összterülettel. 

Oláh Gábor, a Zalaegerszegi
Városfejlesztõ Zrt. vezérigazga-

tója jelentette készre az iparfej-
lesztési beruházást, amellyel a
város az 50 fõt foglalkoztató
Soulum Factory Kft.-nek nyújt
inkubációs szolgáltatást. A ta-
valy megközelítõleg 1,5 milliárd
forinti árbevételt elérõ helyi vál-
lalkozás rétegelt és tömör par-
kettát gyárt tölgyfából. Megren-
deléstõl függõen 10–20 ezer
négyzetmétert havonta. Termé-
keik 90 százalékát a világ külön-
bözõ országaiba exportálják,
mondta el Puskás Csaba ügyve-
zetõ.

FAIPARI VÁLLALKOZÁS KÖLTÖZÖTT BE
ÁTADTÁK A KÉT ÚJ CSARNOKOT AZ INKUBÁTORHÁZBAN

A nemrégiben avatott II. Rá-
kóczi Ferenc-szobor elõtt tisz-
telegve „villámkiállításra” került
sor a Rákóczi Emlékév Testület
és a helyi KDNP szervezésé-
ben. Az emlékmû köré állított
tablók a fejedelem életútját, a
történelmi kort és a szabadság-
harcot mutatta be.

– b. k. –

A tavalyi Rákóczi-emlékév
folytatása volt a fent nevezett
program, mely egyben az újrain-
duló rendezvények szimbóluma
is. A korlátozások után elõször
Zalaegerszeget választották a
szervezõk a vándorkiállítás hely-
színéül. Az idõjárási helyzet miatt
a bõ egy óráig látható tárlatot a
késõbbiekben zárt térben, hosz-
szabb nyitvatartással szeretnék
megismételni, mondta többek kö-
zött Császár Zoltán, a KDNP me-
gyei elnöke. 

Az ünnepségen Gaal Gergely,
a Rákóczi Emlékév Testület elnö-
ke mondott köszöntõt. 

– Szabadságszeretõ nép va-
gyunk, a kereszténység és Európa
mellett elkötelezettek. Így volt ez
Rákóczi korában és most is. A

XVI. században az Oszmán Biro-
dalmat Magyarország állította
meg. Igaz, 150 éves elnyomás lett

ennek az ára. Ezután egy másik
birodalom akart minket elnyomni.
Ez elleni harc élére állt II. Rákóczi

Ferenc, a leghosszabb magyar
szabadságharc (1703–1711) ve-
zetõjeként. Üzenet volt, hogy ve-
lünk nem lehet bármit megtenni. A
szabadságharcaink idején mindig
felfigyelt ránk a világ. Ma is van-
nak feladataink, küldetésünk ke-
resztény európaiként és önálló
nemzetként. Ezért is kell emlékez-
ni a történelmi személyiségekre.
Van mire büszkének lenni. A hi-
tünkre, az anyanyelvünkre és a
történelmi hõseinkre – fogalmazott
Gaal Gergely. 

Az ünnepség során, melyen
részt vett Balaicz Zoltán polgár-
mester és Paál István, a Rákóczi
Szövetség helyi elnöke, koszorú-
zásra is sor került. 

A vándorkiállítás Vácon folytat-
ja útját. 

A Balaton zalai szakaszán hét, a megyében
összesen tíz engedéllyel rendelkezõ természe-
tes fürdõhely várja a felfrissülni vágyókat.

Zala megye területén nincs érvényben fürdési
tilalom, és a vízminõséggel kapcsolatban sem me-
rült fel probléma az alábbi természetes vizû stran-
doknál:
• Balatongyörök – Községi strand (2019. évi mi-

nõsítése: kiváló)
• Gyenesdiás – Diási játékstrand (2019. évi mi-

nõsítése: kiváló)
• Gyenesdiás – Gyenesi Lidó strand (2019. évi

minõsítése: kiváló)
• Keszthely – Helikon strand (2019. évi minõsíté-

se: kiváló)
• Keszthely – Libás strand (2019. évi minõsíté-

se: kiváló)
• Keszthely – Városi strand (2019. évi minõsíté-

se: kiváló)
• Vonyarcvashegy – Lidó strand (2019. évi minõ-

sítése: kiváló)
• Hévíz – Tófürdõ (2019. évi minõsítése: kiváló)
• Zalaegerszeg – Gébárti tóstrand (2019. évi mi-

nõsítése: jó)
• Zalalövõ – Borostyán tóstrand (2019. évi minõ-

sítése: kiváló)

A Zala Megyei Kormányhivatal illetékes fõosz-
tálya – a természetes fürdõvizek minõségi követel-
ményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek ki-
jelölésérõl és üzemeltetésérõl szóló 78/2008. (IV.
3.) korm.rendelet alapján – elvégezte az elõzetes
ellenõrzéseket és a fürdõvíz-engedélyezési eljá-
rást. 

A fürdõvíz minõségére vonatkozó adatok közér-

dekûek, ezért – a fürdõzõk helyben történõ tájé-
koztatása mellett – a Magyarország területén talál-
ható fürdõvizek aktuális vízminõségi eredményei-
nek osztályozása és a fürdõvízprofilok megtalálha-
tók az https://www.nnk.gov.hu oldalon. A fürdõzõk
figyelmébe ajánljuk továbbá a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ által, a természetes fürdõhelyek
üzemeltetésérõl és ellenõrzésérõl készített útmu-
tatót is, amely szintén az NNK honlapján érhetõ el.

A kormányhivatal munkatársai a nyári hónapok-
ban is rendszeresen vizsgálják a jogszabályi elõ-
írások betartását. A vízminõség folyamatos moni-
torozása mellett a helyszíni ellenõrzések kiterjed-
nek a pihenõhely nagyságára, tisztaságára, rende-
zettségére, parkosítására, továbbá az öltözõhe-
lyek és illemhelyek meglétére és állapotára, vala-
mint az elõírt egészségügyi ellátás feltételeinek
biztosítására. Szabálytalanság észlelése esetén –
a fürdõzõk egészsége érdekében – a szakembe-
rek azonnal megteszik a szükséges intézkedése-
ket.
A kormányhivatal javaslata alapján az alábbi
tanácsokat érdemes megfogadnunk: 
• Lázasan, betegen ne látogassuk a strandokat!
• Felhevült testtel ne ugorjunk a vízbe!
• A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül!
• Figyeljünk arra, hogy a folyóvizeken a vízmély-

ség hirtelen változása és a sodrás veszélyes
lehet!

• A fürdõzõk részére szóló írásos üzemeltetõi tá-
jékoztatóban foglaltakat tartsuk be!

• Megáradt folyóvízben tilos, a hatóság által nem
engedélyezett természetes vízben pedig csak
saját felelõsségre lehet fürödni!

(Zala Megyei Kormányhivatal)

TÁJÉKOZTATÁS A ZALA MEGYE TERÜLETÉN KIJELÖLT FÜRDÕZÉSRE

ALKALMAS TERMÉSZETES FÜRDÕVIZEK MINÕSÉGÉRÕL
A bíróságok életében a nyári

tárgyalásmentes idõszak már a
’90-es évek vége óta ismert, de
hivatalos jogi kategóriaként csak
2008-ban jelent meg. Hosszú
évek tapasztalata – és az 1945
elõtti hagyományok – indokolta a
bevezetését, ugyanis ezekben a
nyári hetekben az ügyfelek és a
jogi képviselõk általában szabad-
ságukat töltik, így nem mindig
tudnak megjelenni a tárgyaláso-

kon. A bíróságok a dolgozóik nyá-
ri szabadságait is elsõdlegesen a
törvénykezési szünet alatt adják
ki.

A törvénykezési szünet alatt a
bíróságok – a soron kívüli vagy
más, rövid határidõhöz kötött
ügyek kivételével – nem tárgyal-
nak. (Így például a letartóztatás, a
gyorsított, valamint egyes polgári,
munkaügyi és gazdasági tárgyú
eljárások, illetve végrehajtások

kapcsán tartanak tárgyalásokat,
meghallgatásokat.)

A polgári peres ügyekben – bi-
zonyos kivételekkel – a Polgári
perrendtartás értelmében a napok-
ban megállapított határidõkbe az
évnek július 15-tõl augusztus 20.
napjáig terjedõ idõszaka nem szá-
mít bele. (Ez azt jelenti, hogy ha
valaki pl. egy I. fokú ítéletet – mely
ellen 15 nap alatt lehet fellebbezni
– július 10-én vesz kézhez, akkor
július 11–14. napja lesz a fellebbe-
zési határidõ elsõ négy napja, míg
a további napok már augusztus 21.
napjától számítandók.)

Büntetõügyekben a bíróságok
folyamatosan ellátják a törvényi
feladataikat, a határidõk számítá-
sát a törvénykezési szünet nem
érinti.

A FEJEDELEM ÉLETÚTJA
VILLÁMKIÁLLÍTÁS II. RÁKÓCZI FERENCRÕL

ÍTÉLKEZÉSI SZÜNET
2020. július 16. (csütörtök) napjával a bíróságokon megkezdõ-

dik az egy hónapos törvénykezési szünet, amely 2020. augusztus
20. napjáig tart. A bíróságok augusztus 24-tõl tárgyalnak ismét
rendszeresen.

Illés Csaba köszöntõje után a
Mindszenty József Általános Isko-
la, Gimnázium és Kollégium vég-
zõs diákjai adtak elõ mûsort, majd
Paál István egyesületi elnök mon-
dott ünnepi beszédet, felidézve,
hogy Árpád és harcosai megállí-
tották és felszámolták a nemze-
tünkre törõ összevont nyugati ha-
dakat, amelyek zászlajára az volt
írva: a magyarok kiirtassanak. A
csata ünnepe büszke nap, a dia-
dal, a pompa napja. Szólt a gyõz-
tes, nemzetmentõ csata lefolyásá-
ról, az ellenség erõinek felõrlésé-
rõl, a zseniális hadvezetésrõl, ami-

nek stratégiáját máig tanítják a vi-
lág több katonai akadémiáján. A
diadal 123 évre elnémított minden
Kárpát-medencét fenyegetõ táma-
dást, Magyarország Európa egyik
legerõsebb államává vált. A gyõ-
zelem biztosította magyarság
fennmaradását, ám nagy áldoza-
tokat is követelt. Elestek a lovas
tumánokat vezetõ Árpád-ifjak,
Tarhos, Üllõ, Jutas, s hamarosan
követte õket a súlyos sebet kapó
Árpád nagyfejedelem is. 

A megemlékezés koszorúzás-
sal zárult. Az eseményen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester is.

A POZSONYI CSATÁRA

EMLÉKEZTEK
Az 1113 éve, 907. július 3–7. között lezajlott pozsonyi csatára

emlékezett Zalaegerszegen, a Baross ligetben lévõ emlékmûnél a
Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség. 

KÖSZÖNET AZ ELMÚLT HÓNAPOKÉRT
ELISMERÉSEK A JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VEVÕKNEK

A város dísztermében megrendezett ünnepségen Balaicz Zol-
tán polgármester, mint a helyi járványügyi védekezés irányítója,
mondott köszönetet az elmúlt négy hónapban kiemelkedõ mun-
kát végzõ önkormányzati dolgozóknak.



Kilencvenedik születésnapja
alkalmából köszöntötték dr.
Marx Gyula orvost, volt ország-
gyûlési képviselõt, a város dísz-
polgárát. Balaicz Zoltán polgár-
mester és dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ otthonában
kereste fel az ünnepeltet. Az
eseményen a sajtó is részt vett.

– pet –

A polgármester ezúttal nem-
csak a város ajándékával érkezett,
hanem a miniszterelnökével is. Or-
bán Viktor ugyanis szintén kifejez-
te jókívánságait az egykori „rend-
szerváltó” képviselõnek, a Zala
megyei MDF egyik alapítójának. A
baráti hangvételû levél mellé aján-
dékot is küldött.

Az ünnepelt kissé meghatottan
mondta: nem számított rá, hogy a
családtagok után egy delegáció is
érkezik majd, hogy felköszöntse.
De nagyon örül a gratulációknak.
Ma is azt vallja, hogy az ember va-
lamit mindig valósítson meg abból,
amit jónak lát. Ne kedvetlenedjünk
el, ne hanyagoljuk el a dolgainkat,
különben csak felhalmozódik a sok
tennivaló és hátrahagyott feladat.
Ahogy tréfásan megjegyezte:
mindez nem azt jelenti, hogy vele
sosem fordult elõ ilyen.

Marx Gyula 1930. július 5-én
született, és orvosi tanulmányokat
folytatott. A közélet mindig is érde-
kelte, így nem csoda, hogy a rend-
szerváltás idõszakában hamar be-
kapcsolódott a politikai életbe. Az
1989-es idõközi választáson a Za-
la megyei 2. számú választókörzet
ellenzéki jelöltjeként került a parla-
mentbe. Ez történelmi pillanatnak

számított. (Kampányát Orbán Vik-
tor is segítette.) Az 1990-es vá-
lasztáson ugyan nem nyert egyéni
mandátumot, ám egy évvel ké-
sõbb, Csengey Dénes halálát kö-
vetõen (aki megyei listáról került az
Országgyûlésbe) ismét képviselõ
lett. Egészen a ciklus végéig,
1994-ig képviselõ is maradt. Utána
már nem indult választásokon, de
a helyi közéletben, kulturális élet-
ben szinte folyamatosan részt vett.
Bár az utóbbi években már ritkán
jár el otthonról, szellemileg most is
aktív. Szívesen olvas (asztalán a
rendszerváltozással kapcsolatos
könyvek találhatók, melyeket Kö-

vér László küldött neki az MDF 30.
emlékülése alkalmából), és gyak-
ran fejt keresztrejtvényeket is.

Születésnapjára – melyet a csa-
lád vasárnap ünnepelt – befutott
néhány unokája és dédunokája is.
Marx Gyulának három gyermeke,
15 unokája és 16 dédunokája van
(a tizenhetediket õszre várják). Fia
és menye (ifj. dr. Marx Gyula és dr.
Marx Gyuláné) elárulták, hogy ko-
rához képest szerencsére jó
egészségi állapotnak örvend, bár a
hallása már nem a régi, és az utób-
bi években kicsit gyengébbnek is
érzi magát. De mindezek ellenére
aktívan telnek nyugdíjasnapjai.

3Aktuális

egyéni vállalkozó

– Antal Lívia –

– Valóban így állunk a fogmo-
sással?

– Munkánk során találkozunk
mindkét problémával, amikor a
szájápolási szokásokról érdeklõ-
dünk. Fogaink állapota jelentõs ha-
tással bír fizikai, mentális és szo-
ciális egészségünkre, ezért nem
lehet elégszer felhívni az emberek
figyelmét a rendszeres fogápolás-
ra. Az elsõdleges funkció a rágás,
de fontos szerepe van a hangkép-
zésben, beszédben is. A jó megje-
lenéshez, közérzethez és az önbe-
csüléshez is nélkülözhetetlen a
szabályos és ápolt fogazat. 

– Mi a legfontosabb szem-
pont, az idõ vagy a technika?

– Mindkettõnek nagyon fontos
a szerepe, de talán a jó technika a
legfontosabb. A dentális plakk, ami
a fogszuvasodás, fogínygyulladás,
fogágybetegség okozója, kizáró-
lag mechanikai dörzsöléssel távo-
lítható el. Ez történhet hagyomá-

nyos kézi fogkefével, elektromos
valamint szónikus fogkefével. Fon-
tos a megfelelõ fogkefe kiválasztá-
sa. Alapesetben a középkemény
fogkeféknek van a legjobb plakk-
eltávolító képessége. A puha fog-
keféket fognyaki érzékenység és
fogágybetegség esetén érdemes
használni. Elektromos fogkefékkel
olyan területeket is elérhetünk,
amelyeket a kézivel nem. Beépí-
tett idõmérõ található bennük, ami
jelzi a fogmosás végét. A szónikus
fogkefékkel alaposabban tisztítha-
tók a nehezebben elérhetõ részek,
ezért könnyebben eltávolíthatók a
fogak közötti szennyezõdések.

– Mik a következményei az el-
hanyagolt fogápolásnak?

– Az elégtelen szájhigiéne fog-
szuvasodáshoz, ínygyulladáshoz,
fogágybetegség kialakulásához
vezethet. Következményként rá-
gási, harapási nehézségek léphet-
nek fel. A nem jól megrágott étel
emésztõszervi megbetegedések-
hez vezethet. Nehezebbé válik a

hangképzés, a beszéd érthetetlen
lesz. A rossz fogak elhanyagolt
ember benyomását keltik, ami
pszichés problémákat idézhet elõ.
Idõvel a még meglévõ fogak ván-
dorolnak, dõlnek, kiemelkednek,
fokozottabban kopnak, túlterhe-
lõdnek. Károsodik a fogágy, ami

újabb fogak elvesztését vonja ma-
ga után, és állkapocsízületi problé-
mák is jelentkezhetnek.

– Valamiért szeretjük kerülni
a fogorvosokat, és csak nagyon
ritkán járunk el a fogászati kont-
rollvizsgálatokra.

– A fogászati prevenció fontos
része a szûrõvizsgálatokon való
rendszeres megjelenés, ami éven-
te, esetenként félévente ajánlott.

Ez lehetõvé teszi a problémák ko-
rai észlelését, így kisebb beavat-
kozásokkal lehet helyreállítani az
esetleges károsodásokat; például
gyökérkezelés helyett töméssel. A
szûrésen folyamatos visszajelzést
kaphatnak a szájhigiénéjükrõl, és
tanácsokkal láthatjuk el õket, ho-
gyan tudnának javítani rajta. Így a
szájüregi egészség fenntartása
könnyebbé válhat.

– Dentálhigiénikusként még
miben tud segíteni?

– Gyakran elõfordul, hogy a fel-
nõtt embert is meg kell tanítanunk
a helyes fogmosásra. Esetenként
a legmodernebb eszköz is rendel-
kezésre áll, csak nem megfelelõen
használják. Nagyon fontosnak tar-
tom a rutinszerû, jó szájhigiénés
szokások kialakítását. Lényeges,
hogy ez már kisgyermekkorban el-
kezdõdjön. Hangsúlyozni szeret-
ném, hogy a szülõk ismereteit min-
denképpen érdemes bõvíteni, hi-
szen tisztában kell lenniük azzal,
hogy példamutató magatartásuk
mindennél fontosabb. Mindenki-
ben tudatosítani kell, hogy a száj
és fogazat egészségi állapota az
egész szervezet egészségi állapo-
tát befolyásolja.

– A betegek keresztnevén is-
merik, és bizalommal keresik.
Eredményesnek érzi a megelõ-
zés terén kifejtett munkáját?

– Igyekszem a betegekkel jó
kapcsolatot kialakítani és ápolni,
akik közül sokan már valóban is-
mernek. Általában fogkõ-eltávolí-
tás alkalmával van lehetõségem
szájhigiénés tanácsokat adni szá-
mukra. Jó érzéssel tölt el, ha meg-
fogadják, és a következõ alkalom-
mal látható is annak eredménye.

FONTOS A RENDSZERES SZÛRÉS
AZ EGÉSZSÉGES FOGAK NYOMÁBAN – DENTÁLHIGIÉNIKUST KÉRDEZTÜNK

Bár elméletben szinte mindenki tudja, hogy naponta hány alka-
lommal és mennyi ideig kéne fogat mosnia, de ez a gyakorlatban
valahogy mégsem jön össze. Pedig a rendszeres száj- és fogápo-
lással a legtöbb fogászati probléma könnyen megelõzhetõ lenne.
Paksáné Nagy Etelkával, az Iván Dental fogászati szakassziszten-
sével és dentálhigiénikusával beszélgettünk, akit a város önkor-
mányzata a Semmelweis-nap alkalmából elismerésben részesített
nagy elhivatottsággal végzett megelõzõ tevékenységéért és lelki-
ismeretes szakmai munkájáért.

Paksáné Nagy Etelka

– A. L. –

Az átadási ünnepségen Kajári
Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ igazgatója szólt elsõként
a megjelentekhez. Történeti visz-

szatekintésében elmondta, hogy
Kodály Zoltán kezdeményezésére
az 1950-es években indult el ha-
zánkban az ének-zene oktatás,
ami Zalaegerszegen 1956 szep-
temberében vette kezdetét a Dó-
zsa-iskolában. 1961-ben jött létre
az állami ének-zenei iskola a vá-
rosban, ami 1962 végén felvette
Liszt Ferenc nevét. Az ének-zene

oktatására szakosodott intézmény
1972-ben költözött új kertvárosi
épületébe, amit most felújítottak.
Abban a tanévben, amelyben a
Liszt Ferenc Általános Iskola újra
önálló intézményként mûködhet.

Az igazgató végül méltatta az isko-
la ének-zene oktatásában betöltött
szerepét, ami miatt szívesen írat-
ják ide gyermekeiket a szülõk.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere felidézte, 2014-ben
határozták el, hogy minden neve-
lési és oktatási intézményt felújíta-
nak a városban. Mint mondta, ez-
zel a programmal rendkívül jól ha-

ladnak, ugyanakkor dolgoznak
azon is, hogy a még hátralévõ is-
kolák rekonstrukciójához megta-
lálják a forrást. A már elindított
programba a Liszt Ferenc Általá-
nos Iskola is bekerült, melynek
energetikai korszerûsítésére két
TOP-pályázatból valamint önerõ-
bõl összesen 345 millió forintot for-
dítottak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, hogy a zalaegerszegi is-

kolák az önkormányzat után
a tankerület fenntartásában
is jó kezekben vannak. Kö-
szönetét fejezte ki a pedagó-
gusoknak a digitális oktatás-
ban kifejtett munkájukért. Ar-
ra intett, hogy a vírus máso-
dik hulláma újból feladja a
leckét az egész ország szá-
mára, amelyre a pedagógu-
soknak ismét fel kell készül-
niük.

Hajnal Gabriella, a Kle-
belsberg Központ elnöke azt
mondta, az elmúlt idõszak-
ban egy egészen más üzem-
módra kellett átállni, amely-
ben kiválóan vizsgáztak a
pedagógusok, a szülõk és
gyerekek. Vírushelyzet van.

Nem tudni, mi lesz õsszel, de min-
denki reméli, hogy normál kerék-
vágásban elindulhat és végigme-
het a tanév. De készülnek a rend-
kívüli helyzetekre is a tapasztala-
tok összegyûjtésével, valamint in-
formatikai oktatóprogramokkal.
Mint fogalmazott, az lenne az
ideális, hogy a digitális oktatás so-
rán szerzett eddigi tapasztalok egy
normális tanmenetbe épülnének
be. Méltatta a zalaegerszegi tan-
kerület pályázati munkáját, mely-
nek révén az elmúlt öt évben 5,5
milliárd forintot tudtak befektetni a
megyeszékhelyi és a környékbeli
iskolák rekonstrukciójába. 

Az átadási ünnepségen Gal-
bavy Zoltán, a városrész önkor-
mányzati képviselõje is kifejezte
köszönetét a Liszt Ferenc Általá-
nos Iskola felújításáért. 

KÜLSEJÉBEN ÚJULT MEG
ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS A LISZT FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Befejezõdött a Liszt Ferenc Általános Iskola energetikai kor-
szerûsítése, ami a TOP-progamból támogatva 345 millió forintból
valósult meg. Az intézményben kicserélték a külsõ nyílászárókat,
modernizálták a világítást, megújuló energiaforrás felhasználásá-
val átépítették a fûtési rendszert, valamint homlokzati hõszigete-
lést és színezést valósítottak meg. 

KILENCVENÉVESEN IS AKTÍV
MARX GYULÁT KÖSZÖNTÖTTÉK SZÜLETÉSNAPJÁN

A rendszerváltoztatás hajnalán.

Dr. Marx Gyulát a város vezetése is köszöntötte.



4 Hirdetés



– ZM –

Ezek a – társadalmi és vizuális
kommunikációhoz kacsolódó –
kérdések vetõdtek fel a legutóbbi
belvárosi sétán, melyet a Zala-
egerszegi Tourinform-iroda és a
Zalaegerszeg Turizmusáért
Egyesület felkérésére lapunk
munkatársa, Pánczél Petra veze-
tett, úgyis mint a KulTour-Vidék
blog mûködtetõje. A sétán a
templomtorony volt az irányadó,
mint korabeli igazodási pont. A ta-
lálkozóra a buszpályaudvaron ke-
rült sor, melyet 1965-ben adtak
át, és mint többek között elhang-
zott, a tetõ jellegzetessége miatt
indult innen a séta. A deformált
négyszögletes betonelemek ol-
dalról háromszögnek látszanak,
és ez a „háromszögesség” végig

jelen van az autóbusz-állomáson.
Érdekes rajzolatokat, geometri-
kus mintákat adva ki a környezõ
házakkal.

Elhanyagoltsága miatt kritikát
kapott a volt Centrum és Domus
áruházak közötti függõfolyosó alatti
lépcsõsor, mely elcsúfítja az egész
konstrukciót. Holott mindkettõ jó
adottságú épület, amolyan „átjáró-
ház” jelleggel; összekötve a Ko-
vács Károly teret a Kossuth utcá-
val. Az épületek most kevéssé töltik

be ezt a szerepüket. A Domussal
kapcsolatban elhangzott: egy
jellgezetesen minimalista épület is
lehetne. Karakterét az üveg hatá-

rozza meg, ám ennek lényege a
keleti áruház igénytelen kirakata
miatt elvész. Az egésznek jó han-
gulatot, új funkciót lehetne adni.

A belvárosi séta a Deák téren
folytatódott, amely az eklektika
szimbóluma: barokk, modern,
posztmodern elemekkel. Histo-
rizáló kandeláberek, térkövek, csi-
gavonalú karfával rendelkezõ pa-
dok láthatók itt, melyek egy kis tör-
ténelmi hangulatot varázsolnak a
helynek. Az idelátogatók általában
mindig a bíróság épületére, vagy
Deák Ferenc szobrára fókuszál-
nak. Sok ilyen fotó látható a térrõl.
A séta vezetõje ezért a hallgató-
ságnak itt azt a játékos feladatot
adta, hogy készítsenek olyan fotót,
ami valami más perspektívából
mutatja be a teret.

Az útvonal része volt a Göcsej
Üzletház is. A vezetõ szerint az
épület nem egy sikersztori: a szûk

tér és a parkolási gondok biztos,
hogy szerepet játszottak abban,
hogy nem vált be belvárosi
plázának. Ugyanakkor a Kvártély-
ház szépen tükrözõdik benne (ez
célja is volt anno a tervezõnek),
sõt a mûemléki épület továbbra is
uralja ezt a tömböt, annyira, hogy
az üzletház „létezése” háttérbe
szorult. Nem látszik jól a bejárata,
nincs meg a nagyobb áruházakra
jellemzõ felvezetõ/bevezetõ tér és
tágasságérzés, kicsit zárt a struk-
túrája, ami kommunikációs szem-
pontból hátrány egy áruháznál.

A következõ állomás az Eötvös
köz (Millennium tér) és Borbély

György köz volt, ami egyrészt a
Pedro melletti pici „sikátor” miatt ér-
dekes helyszín. Macskaköves út,
kandeláber, régi ablak (ez utóbbit
sajnos épp befalazták) adja itt a
hangulatot. De a civil kezdeménye-
zés szimbolikus helyszíne is a Mil-
lennium tér: itt került felállításra
Fischer György Országépítõ szob-
ra. A Millenniumra kiírt szoborpá-
lyázaton annak idején a képzõmû-
vészeti lektorátus Fischer mûvét ja-
vasolta nyertesnek, az önkormány-
zat viszont a Seres–Szórádi alkotó-
páros István-szobrának felállítását
fogadta el, amely Csácsba került.
Emiatt a 2000-es évek elején ös-

szefogás és gyûjtés indult Fischer
„Istvánjáért”, ami végül 2002-ben a
Millennium térre kerülhetett.

Végül a Kerámia utcát is meg-
látogatták az érdeklõdõk. Ez egy
csendes negyed, új lakóparkkal,
két gyár (a Color és a kerámia- és
kályhagyár) lebontása után. A
templomtorony helyett a tûzoltóto-
rony kerül itt már a képbe. A hely
azonban egyelõre átmeneti, képlé-
keny állapotban van. Kissé kopár.
Még nem tudni, milyen lesz a vég-
sõ formája. Az jó, hogy utak nyíl-
tak, sétány vezet a Vizslapark és a
Rákóczi út felé, hiszen ezzel átjár-
hatóbb lesz a belváros. Az efféle
nyitás pedig egyfajta pozitív kom-
munikáció.

– pet –

Az Értékes Zalaegerszeg címû
kötet bemutatóján Balaicz Zoltán
polgármester bevezetésképpen
elmondta: mind a Tourinform-iro-
da, mind pedig a Zalaegerszeg
Turizmusáért Egyesület komoly
szakmai munkát végez a város-
ban. Az egyesület – mely tömöríti
a helyi turisztikai élet szereplõit –

fontos konzultációs szerepet is be-
tölt a városvezetés és az idegen-
forgalmi ágazat között. Az új kiad-
vány 34 helyi értéket mutat be az
olvasóknak, ezek már mind beke-
rültek a város helyi értéktárába.
Remélhetõleg a most folyó beru-
házások (alsóerdei szabadidõs
központ, múzeumfejlesztés, Mind-
szentyneum) végeztével egy
komplex turisztikai kínálattal je-
lentkezhet Zalaegerszeg az utazni
vágyók felé.

Varga Csaba, a Zalaegerszeg
Turizmusáért Egyesület elnöke
hozzátette: az idegenforgalomban
és vendéglátásban dolgozók szá-
mára létkérdés, hogy a turisták mi-
nél nagyobb számban és minél
hosszabb ideig a városban marad-
janak. Ezért is fontos összegyûjte-
ni az itt található értékeket, hogy
aztán tudjanak mit ajánlani a turis-

ták számára. Az egyesület már
2016-ban célul tûzte ki a helyi ér-
téktár bõvítését. Hiszen Zalaeger-
szeg olyan település, ami meg-
annyi szépséget és élményt rejt;
ezekre pedig kincsként gondolunk
– hangzott el.

Egy-egy nevezetesség jelölés-
sel, és egy szakmai zsûri döntését
követõen kerülhet a helyi értéktár-
ba. Bárki – magánszemély, egye-

sület, cég, intézmény – jelölhet.
Ha a bizottság valóban értékes-
nek találja a javasolt elemet, az
késõbb a megyei vagy országos
értéktárba is bekerülhet, sõt – a
piramis csúcsára érve – akár
hungarikummá is válhat. A város
helyi értéktárának jelenleg 34 ele-
me van (többek között az Arany
Bárány Szálló, az Azáleás-völgy,
a Csácsbozsoki arborétum, a
skanzen, a Tv-torony, de a vasút-
állomás épülete, a Gébárti-tó,
vagy Németh János munkássága,
Mányoki Attila úszó és a termál-
fürdõ is bekerült az értékek közé),
ezek találhatók meg a friss kiad-
ványban. A szám pedig bõvíthetõ,
hiszen bárki bármikor tehet javas-
latot.

A Tourinform-iroda vezetõje,
Tuboly Andrea elmondta: a jelölést
követõen komoly adminisztrációs

munkát végeznek az iroda munka-
társai azért, hogy egy-egy látvá-
nyosság vagy nevezetes épület az
Értéktár Bizottság elé kerüljön. Az
ajánlásokról ugyanis fotókat, vi-
deókat, leírásokat kell készíteni. A
Tourinform-iroda a turisztikai egye-
sület alapító tagjaként és munka-
szervezeteként végzi ezt a mun-
kát, immár 2016 óta. Az induló év-
ben a város TOP15 látnivalója ke-
rült be a városi értéktárba.

A mostani kiadvány (melynek
megjelenését az önkormányzat és
a Nemzeti Együttmûködési Alap is
támogatta) az azóta eltelt idõrõl is
tanúskodik, hiszen az értéktár
minden évben új elemekkel bõvült.
A színes, fotókkal illusztrált bro-
súra így negyven oldalon mutatja
be a 34 helyi értéket. A leírásokat
Tódor Tamás marketingreferens,
az iroda munkatársa készítette, de
a kötet összeállításában az egész
tourinformos csapat részt vett. A
füzet kétezer példányban jelent
meg, és a könyvtárakban, vala-
mint a Tourinform-irodában is elér-
hetõ.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A munkálatok végeztével még

nagyobb szépségében bontakoz-
hat ki a hívek és a járókelõk elõtt is
a templom épülete – fogalmazott
az apátplébános. 

A fal sárga színe marad, ám va-
lamivel halványabb árnyalatot kap.
A rekonstrukció során a festésen
túl, vakolat- és lábazatjavításra ke-
rül sor, de megújulnak a homlokzat-
díszek, épületszobrok is. Továbbá
több helyen kicserélik a nyílászáró-
kat és szellõzõrácsokat. A projekt
részeként járdafelújításra, parkosí-
tásra, a külsõ támfalak, lépcsõso-
rok korszerûsítésére, szükség sze-
rinti bontására is sor kerül.

Az orgonával kapcsolatban el-
hangzott: 1998 tavasza óta a zala-
egerszegi Mária Magdolna-plébá-

niatemplom karzatán digitális orgo-
na van, mely azonban nem méltó a
mûemléki értékkel rendelkezõ épü-
lethez. Az igazi hangszer beszerzé-
sét egy tudományos dolgozat elké-
szítése elõzte meg, melyet a hang-
szer diszpozíciójának tervezésével
együtt Hajdók Judit orgonamûvész
és -tervezõ készített. Az orgona el-
sõsorban liturgikus célokat szolgál
majd, ám hangversenyorgonának
is alkalmas lesz. A kétmanuálos, 38
szólóregiszteres és 3 segédregisz-
teres, mechanikus csúszkaládás
orgona minden orgonista által
könnyen kezelhetõ hangszer lesz,
telt és gazdag hangszínvilággal.
Carl Hesse bécsi mesterre jellemzõ
finom intonációval.

A megközelítõleg 7,7 méter ma-
gas, 4,4 méter széles építmény úgy
foglalja majd el a karzat középsõ ré-
szét, hogy közben sehol nem „feszül
be” a térbe. A hangszert a Pécsi Or-
gonaépítõ Manufaktúra készíti.

A templom külsõ felújítása vár-
hatóan 2021 elejére készül el, az
orgona beépítése majd csak ezt
követõen veszi kezdetét.

TEMPLOMFELÚJÍTÁS ÉS VALÓDI ORGONA
ÉPÜL AZ ÁLLVÁNYZAT A NAGYTEMPLOM KÖRÜL

HELYI ÉRTÉKEK EGY FÜZETBEN
MEGJELENT AZ ÉRTÉKES ZALAEGERSZEG KÖTET
Zalaegerszeg helyi értéktárában lévõ elemeket gyûjti csokorba

az a kiadvány, melyet a minap mutattak be a városházán. A Zala-
egerszeg Turizmusáért Egyesület és a megyeszékhelyi
Tourinform-iroda által megjelentetett kötet célja a város termé-
szeti értékeinek, épített örökségének, vagy más objektumainak,
jelenségeinek népszerûsítése. Erõsítve ezzel a helyi identitást.

ZALAEGERSZÖGEK ÉS MÁS NÉZÕPONTOK
RENDHAGYÓ ÉS SZUBJEKTÍV SÉTA A BELVÁROSBAN

Hogyan viszonyulnak az emberek egy adott közterülethez?
Funkciójuknak megfelelõen használják-e, vagy sem, jól érzik-e
ott magukat, vagy nem? Milyen érzelmeket válthat ki egy városi
köztér? Aztán… Maguk az épületek hogyan kommunikálnak egy-
mással? Hogyan látszódnak egymáshoz képest? Mit takarnak el,
mi zár be valamilyen szöget, vagy éppen mi tükrözõdik? Egymás-
hoz látszólag nem passzoló stílusok, irányzatok is szépen illesz-
kedhetnek egymáshoz.

Fotó: Antal Lívia

–pP – fotók
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A válogatottak augusztus 2–8.
között Kecskeméten találkoznak,
ahol a koronavírus-járvány utáni
elsõ összetartást rendezik szá-
mukra. 

A felnõttválogatott mellett az
utánpótlás-válogatottak is elkezdik
a közös munkát. A Zalakerámia

ZTE KK-tól 7 fiatal ka-
pott meghívót a szövet-
ségtõl. 

Csuti Kornél (2004)
és Szalay Domonkos
(2005) is hosszabb ideje
tagjai korosztályuk válo-
gatott keretének, meg-
hívásuk ezért sem meg-
lepetés.

Nemzeti válogatott csapatok
csak kadett (U16), és annál idõ-
sebb korosztályokban vannak. A
fiatalabb játékosokat is szemmel
tartják azonban az MKOSZ megbí-
zottjai. A legjobbnak tartott 13–14
éves játékosokat úgynevezett kép-
zõ-kiválasztó táborokba hívják
meg, ahol felmérik, egymással
összehasonlítják és képzik is õket,
valamint figyelemmel kísérik klub-
jukban végzett munkájukat és fej-
lõdésüket. A késõbbi nemzeti válo-
gatott keretek kialakítását így egy-
két éves elõkészítõ munka elõzi
meg. 

– A 2006-os korosztály augusz-

tusi kiválasztó és képzõ táborába
két egerszegi játékos kapott meg-
hívót: Horváth Martin és Tóth Bar-
nabás, a 2007-es korosztályból
pedig hárman: Mezõfi Márk, Tóth

Levente és Török-Papp
Benedek. Közülük
Mezõfi Márk teljesítmé-
nye azért is érdekes,
mert legtöbb csapattár-
sánál késõbb kezdett
kosárlabdázni, ráadásul
a kosárlabdázás mellett
dzsúdóedzésekre is jár,
és országos szintû

eredményei vannak abban a
sportágban is. 

A 2006-os (Horváth Martin
és Tóth Barnabás) és 2007-es
(Mezõfi Márk, Tóth Levente és
Török-Papp Benedek) korosztály-
nak egyaránt augusztus 19. és 25.
között Székesfehérváron lesz a ki-
választó és képzõ tábora. Az
U–16-os válogatott (Szalay Do-
monkos) július 20–24. között szin-
tén Székesfehérváron tartja rend-
hagyó nyári összetartását. Az
U–18-as válogatott (Csuti Kornél)
július 12–17. és július 19–24. kö-
zött tartja nyári programját Fehér-
váron. 
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elsõként írtunk róla, hogy a
ZTE nõi NB I A csoportos ko-
sárlabdacsapatának – anyagi
okok miatt – veszélybe került
az indulása legmagasabb osz-
tályban. A ZTE és annak jog-
elõdje, a Zala Volán MTE 36 éve
szerepel a legjobbak között. A
csapat a bajnokságban és a
Magyar Kupában is többször
szerzett bronzérmet. A ZTE
egyedüli Egerszegen, és a me-
gyében is, amely a nõi klasszi-
kus csapatsportágakban (lab-
dás) a legjobbak között szere-
pel.

– Meddig lehet nevezni a baj-
nokságra?

– Július 17-ig – válaszolta Tóth
László, a ZTE NKK ügyvezetõje.

– Addig kellene megoldani az
anyagi problémákat?

– Igen. Reménykedünk, hogy
sikerül megteremteni az indulás-
hoz szükséges anyagiakat. Folya-
matosan ezen dolgozunk. 

– A ZTE nõi csapata mindig
egy évre tervezett, nem hosz-
szabb idõre, nyilván pénzügyi

okok miatt. Ebbõl adódik, hogy
tartalékkal sem rendelkeznek?

– Így van...
– Ha sikerül elõteremteni az

induláshoz szükséges forinto-
kat, lesz játékosa a ZTE-nek? 

– Úgy vélem, egy szûkös ke-
rettel mindenképpen el tudunk in-
dulni, Pénzügyi lehetõségeink
függvényében igazolni késõbb is
tudunk. Az a legnagyobb gondunk,
hogy az idei évben szeptember,
október, november, december
anyagilag nem lefedett. Fõleg a
kezdéssel vannak gondjaink.
Erõnket összeszedve igyekszünk
egy minimális költségvetésû csa-
patot összehozni az induláshoz,
de ehhez is kevés a pénzünk.

– Egerszegnek, Zala megyé-
nek is egyetlen nõi csapata a
ZTE NKK a legjobbak között...

– Ezért is igyekszünk minden
követ megmozgatni, hogy a hagyo-
mány, a klasszikus csapatsportág-
ban ne szûnjön meg. Mindent meg-
teszünk a megmaradás érdekében,
ne hogy az a vád érjen minket,
hogy nem küzdöttünk az utolsó pil-

lanatig. A mínuszos költségvetést
viszont nem akarjuk bevállalni. 

– Amennyiben elindulnak a
bajnokságban, nyilván szeré-
nyebb célokért játszanak?

– Egyértelmûen a túlélésrõl
szól az idény, hogy a minõségi ko-
sárlabdát életben tartsuk.

– Ha nem sikerül megmente-
ni a csapatot, akkor a B csoport-
ban indulnak?

– Bevallom, errõl még nem
döntöttünk. A nevezési idõ lejár-
táig ezzel nem akarunk foglalkoz-
ni. Bizakodunk az utolsó pillanatig,
a mondás szerint a remény hal
meg utoljára.

– Hány százalék esélyt lát az
A csoportra?

– Optimista típus vagyok. Je-
lenleg ugyan nulla százalék az
esély, amely azonban bármely pil-
lanatban 100 százalék lehet.

SEGÉLYKIÁLTÁS A MEGMARADÁSÉRT
BAJBAN A VÁROS EGYETLEN ÉLVONALBELI NÕI CSAPATA

– Nem kell telje-
sen újraindulnunk
a leállás után –
hangoztatta Fehér
Ferenc, a Trió
Egerszeg ZTC el-
nöke, edzõje. –
Sportolóink egyéni-
leg edzettek, így
nem kell nulláról
kezdenünk. Egyé-
nileg rendszeresen
látogattuk az erdõ-
ket, ahol abszolút
nem voltak szemé-
lyes érintkezések,
nyugodtan edzhettünk. A verse-
nyek persze elmaradtak. Július kö-
zepétõl azonban elkezdõdnek a
regionális rangsoroló versenyek,
bár létszámkorláttal lehet megren-
dezni ezeket. Egy nagy verseny
már lebonyolításra került, a 24 és
a 12 órás váltóverseny, amelyen
500-an állhattak rajthoz.

– Melyek azok az események,
amelyeken mindenképpen elin-
dulnak a klub versenyzõi?

– Reméljük, a lazítás hatására
nem rosszabbodik a helyzet. Az
országos szövetség vezetése ki-
bocsátotta új versenynaptárát,
amelyben az országos versenyek
mindenképpen lebonyolításra ke-
rülnek, igaz, az eredetihez képest
más idõpontban. Ezeken minden-
képpen szeretnénk részt venni. Az
egyéb versenyek megrendezését
a szervezõkre bízta az országos
testület. Itt a klubok szakemberein
múlik, hogy rendeznek versenyt
vagy sem. Az ob-ken ott leszünk,
a többi eseményt igyekszünk úgy

megvá lasz tan i ,
hogy segítsék
sportolóink felké-
szülését.

– A járvány-
ügyi helyzet több
egyesületet meg-
roppantott anya-
gilag Egerszegen
is. Mi a helyzet a
tájfutóknál?

– A klub mûkö-
dését a leállás
nem befolyásolta,
a támogatóink ki-
tartanak mellet-

tünk, a sportpályázatok továbbra
is élnek, az egyéb bevételeinkbõl
is folyik be pénz. Nem lesz gond
anyagi stabilitásunkkal. 

–  A tervek szerint idén ren-
deznének egy országos bajnok-
ságot Zalaegerszegen... 

– Az országos rövidtávú sprint-
és váltóbajnokság megrendezése
nem lesz könnyû feladat, nagyon
nehéz támogatókat találni ebben a
helyzetben. Ennek ellenére biza-
kodunk, hogy sikerül lebonyolíta-
nunk. A verseny szervezése kis
csúszással, de elkezdõdött, jól ha-
ladunk. Az önkormányzati, illetve
magánterületek bejárása megtör-
tént, az egyeztetések folynak az
épületek igénybevételérõl. A terü-
let és a verseny helyszíne adott,
így készülhetnek a verseny térké-
pei. Mellette folyik a szállások, ét-
kezések szervezése, az eszközök
beszerzése. Remélem, hogy sike-
rül megrendeznünk az ob-t, egy
színvonalas rendezés nagy sikert
jelentene számunkra.

ORSZÁGOS VERSENYT RENDEZNÉNEK
NEM KELL NULLÁRÓL KEZDENIÜK A TÁJFUTÓKNAK

Megszüntették a járványügyi korlátozásokat, kitört a nyári me-
leg, egyre jobban beindulnak a szabadtéri sportágak. Köztük a
tájékozódási futás is.

– Ha nem kezdjük a szezont
gyengén, mi lettünk volna ott a Me-
zõkövesd helyén. A nyitányon ki-
kaptunk 1-0-ra. A második félidõ
alapján nekünk kellett volna nyer-
nünk 3–4 góllal – vélekedett Péter

Zoltán. – Egy sikeres rajt hatalmas
erõ egy újonccsapatnál. Az õszi
idényt végigkísérte, hogy a helyze-
teket rendre kihagytuk, és apró dol-
gokon múlott, hogy nem szereztünk
pontot, pontokat. Az új vezetõedzõ
érkezésével az eredményesség is
megjött, ami döntõnek bizonyult. 

– A jó szereplésbõl adódó
törvényszerûség, hogy a ZTE-t
úgymond kicsit szétszedik?

– A mi idõnkben ekkora szerep
nem jutott a menedzsereknek,
nem õk irányították a focit. Amikor
játszottam, a klubnál egy baráti
társaság alakult ki. A csapatot ja-
varészt helyi kötõdésû játékosok
alkották, többségük 8–10 évig
együtt volt. Nem volt, ekkora ván-
dorlás a csapatoknál. 

– Manapság ennyire a pénz
dominál?

– Nincs mit szépíteni rajta,
igen. A mi idõnkben nem volt divat
a fél- vagy az egyéves megállapo-
dás. Az elsõ szerzõdésem a ZTE-
nél négy évre szólt, és a csapat
magja négy-öt évre együtt maradt. 

– Azért is nehéz megtartani a
játékosokat, mert nem rendel-
keznek helyi kötõdéssel?

– Egyértelmûen így van. Nem-
rég láttam az 1978-ban szerepelt
ZTE csapatfotóját, a 22-es keretbõl
15 zalai kötõdéssel rendelkezett.
Ehhez tudom kapcsolni a keve-
sebb nézõszámot is. Régebben a
mai szurkolók többszöröse ment ki
a stadionokba. Abban az idõben
faluk mozdultak meg a ZTE-ért, mi-
vel a községben született játékos
szerepelt a csapatban, elég csak
Takács Jenõt, a Papp testvéreket
és jómagamat említeni. Szülõfa-
lumból Zalaistvándról sokan jártak
mérkõzésre. Tudom, más világ
van, a mi idõnkben nagyobb volt  a
kötõdés a szurkolók és a klub felé. 

– Térjünk vissza a ZTE sze-
repléséhez. Egy szép focit ját-

szó együttes volt az elmúlt
idényben, amely a hajrában
eredményesen is szerepelt,

– Ismételni tudom magam, si-
mán elõbbre végezhettünk volna a
tabellán, ha a bajnokság elsõ két
körében jobban kihasználjuk a
helyzeteinket. A csapat õsszel is
szemre tetszetõsen játszott. Kívül-
állókén úgy látom, Márton Gábor
fõleg lelkileg hatott a csapatra,
megnyugtatta a játékosokat, levet-
te a terhet a vállukról, ami jótéko-
nyan hatott az eredményességre
is.

– Jelentõs mozgás történt a
játékoskeretben, rövid a felké-
szülés. Sikerülhet az új vezetõ-
edzõnek egy ütõképes csapatot
kialakítania a rajtra?

– Nem lesz egyszerû feladat. A
másik oldalról nézve sok múlik a
játékosok képességén. Egy jól
képzett labdarúgó odakerül egy
csapathoz, a vezetõedzõ elmondja
neki a feladatokat, ha megérti, vég-
rehajtja és ehhez társak is vannak,
akkor jó esély van a sikeres sze-
replésre. Rövid idõ alatt is összerá-
zódhat egy csapat, ehhez persze
jó képességû labdarúgók kellenek.

– Ismét lehet jó csapat a
ZTE?

– Nem szabadna kimondanom,
de a mai körülmények között ez
pénz kérdése...

PÉNZ KÉRDÉSE A JÓ CSAPAT
A ZTE IKONJA SZERINT NAGYOT VÁLTOZOTT A VILÁG
Nagyszerûen szerepelt a ZTE labdarúgócsapata az NB I-ben. A

csapat jó szereplésének nagyon örült Péter Zoltán, a ZTE egykori
sokszoros válogatott labdarúgója is. A csapat ikonját nemcsak
errõl, hanem a labdarúgásban végbement szemléletváltozásról is
kérdeztük. 

A tervek szerint a harmadik vo-
nalban az eddigi 48 csapat helyett
60 indulhatna. Nevezési lehetõ-
séggel viszont 72 együttes rendel-
kezik, így aztán július közepére
várható döntés ez ügyben.  Egy
biztos, a ZTE tartalékjai indulnak a
harmadik vonalban.

A zalaiak már megkezdték a
felkészülést az augusztus 2-i rajt-
ra. Bozsik József vezetõedzõ
huszonkét fõs kerettel, heti hét
edzéssel készül. A keretet a fel-
nõttcsapatnál lévõ fiatalok és az
U–19-es együttes játékosai alkot-
ják.

TARTALÉKCSAPATOT INDÍT A ZTE FC
A Magyar Labdarúgó-szövetség ismét lehetõvé teszi az NB I-

ben szereplõ csapatok számára, hogy az NB III-ban tartalékcsa-
patot indítsanak. Ehhez a szövetség gyorsan módosította az
NB III versenykiírását.

SZABÓ ZSOLT IS MEGHÍVÓT KAPOTT
ÉLEDEZIK A HAZAI KOSÁRLABDA

Lassan kezd éledezni a honi kosárlabdaélet, ezt mi sem bizonyítja
jobban, hogy a válogatottak is sorra kezdik el a munkát. A férfi ko-
sárlabda-válogatott edzõtáborába meghívást kapott Szabó Zsolt, aki
a fantasztikus gyõzelmeket elérõ februári csapatnak is tagja volt. 

BOÉR GÁBOR
A ZTE ÚJ VEZETÕEDZÕJE

Vasárnap délután hivatalosan
bejelentették, hogy a 2020/21-
es bajnokságban vezetõedzõ-
ként Boér Gábor irányítja a ZTE
FC NB I-es labdarúgócsapatát.

A 37 éves UEFA Pro Licences
szakember edzõként a Békéscsa-
ba NB II-es csapatát a
2017–2018-as idényben egészen
a bronzéremig vezette. A
2019/2020-as bajnoki szezont a
WKW ETO FC Gyõr csapatának
vezetõedzõjeként kezdte és távo-
zásakor 5. helyen álló  együttest
adott át az utódjának.
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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
Munkásszálló 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: 2020. 07. 29., 30. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 07. 31. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Üveg: 2020. 08. 07.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 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%

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

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR • Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.
TEL.: 92/317-493 • 30/629-8756 • NYITVA: H–P: 9–12 ÉS 15–17 ÓRÁIG


