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A VÁROSI SÉTÁK FELÉRTÉKELÕDTEK KATONAI VESZTESÉGEK, CIVIL ÁLDOZATOK
NEMCSAK TURISTÁKAT, HELYIEKET IS VÁRNAK MEGSZÁLLÁS ÉS „FELSZABADÚLÁS” 1944–47 KÖZÖTT
 Olajhelyzet, bombázás, hadikórházak, gettósítás, erõszak, zabrálások, polgári és katonai áldozatok. Néhány kulcsfontosságú
szó, mellyel röviden leírható az 1944–45-ös esztendõ. A második
világháború 22 milliárd forintos vagyoni veszteséget és hozzávetõleg 950 ezer fõs emberáldozatot jelentett az országnak.
– pánczélPetra –
Az érintett idõszak fõbb eseményeirõl és azok társadalmi, politikai hatásairól a közelmúltban rendeztek konferenciát a város dísztermében. Az eseményen Balaicz
Zoltán polgármester mondott köszöntõt. A Megszállástól megszállásig – „A második világháború és

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT
FILMZENÉK A KERTMOZIBAN
A városi séták általában a Deák térrõl indulnak.

 Egészen a karácsonyi idõszakig készül izgalmas és informatív
városi sétákkal a zalaegerszegi Tourinform-iroda. A vírushelyzet
április 8-án tette lehetõvé számukra az újranyitást, és azóta azt
tapasztalják, hogy a turistáknak még mindig fontos a biztonság,
az egészség megõrzése.
– pet –
Tuboly Andrea irodavezetõ lapunknak elmondta: sokan kifejezetten olyan programokat keresnek, ahová nem kell a védettségi
igazolvány, vagyis nagy az igény a
szabadtéri, természetközeli rendezvények, kirándulási lehetõségek iránt. Ebben a helyzetben felértékelõdik a városi séták szerepe,
viszont a pandémia miatt 30 fõben
maximalizálták a létszámot. Mind a
helyiek, mind pedig az idelátogató
turisták számára vonzóak a séták,
így az iroda munkatársai ebben az
évben bõvített kínálattal készülnek.

– Kétféle sétatípust alakítottunk ki. Az egyik az úgynevezett
Garantált séták, melyeket a városba látogató turistáknak ajánlunk. Öt téma köré csoportosítottuk ezeket. Már az elõzõ években
is népszerû volt a „Zalaegerszeg
titkai”, a „Tornyok árnyékában –
séta a szakrális látnivalók körül”,
valamint a „Régimódi történetek
Zalaegerszegen” címû belvárosi
kirándulás. Más-más szemszögbõl megközelítve, de összességében mindegyik a város múltját,
építészetét, régi helyeit, történeteit és figurát ismerteti meg az érdeklõdõkkel – fogalmazott.

ISMÉT EGYÜTT A KÉPVISELÕK
KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL
 2020 októberében volt utoljára nyilvános testületi ülés Zalaegerszegen. A koronavírus-járvány miatt az elmúlt nyolc hónapban különleges jogrend volt érvényben, de mint Balaicz Zoltán
polgármester fogalmazott, a munka nem állt meg. Minden hónapban egyeztetett a frakcióvezetõkkel, a képviselõkkel és a döntések egyetértésben születtek meg.

Hozzátette: újdonságként két
sétával bõvítették a repertoárt. A
„Leg-leg-leg Zalaegerszeg” címû
séta arra próbál választ adni,
hogy miben lehet a „legek” városa a zalai megyeszékhely, felhíva a figyelmet a legkisebb, legnagyobb épületre és más furcsaságokra.
Ezt a túrát fõleg a kisgyerekes
családoknak ajánlják, hiszen a
legkisebb korosztálynak is szeretnének figyelemfelkeltõ, játékos módon érdekességekkel
szolgálni. A „Meghökkentõ történetek – ahogy még nem gondoltál Zalaegerszegre” séta pedig a
16 éven felüli turistákat célozza
meg. A rendhagyó kirándulás a
város épületei mentén idéz fel
vicces, pikáns, botrányos, sõt kísérteties történeteket.
(Folytatás a 2. oldalon.)

VÁLASZD A

 Július 2-án, pénteken 20 órától a Zalaegerszegi Szimfonikus
Zenekar filmzenei koncertet ad
a kertvárosi Kertmoziban. A
részletekrõl Balaicz Zoltán polgármester, Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ, Tóth
László zongoramûvész, a szimfonikus zenekar vezetõje és
Flaisz Gergõ, a VMK igazgatója
számolt be a városházán tartott
sajtótájékoztatón.

következményei Zala megyében,
1944–47” címû tudományos ülésen hat zalai és három fõvárosi
elõadó értekezett a témáról a legfrissebb kutatások tükrében. A német megszállástól a felszabadúlásig, vagy inkább a „felszabadúlásig” (az egyik elõadó ezzel a nyelvi humorral utalt arra, hogy a rendszerváltozásig nem lehetett meg-

szállásnak nevezni a szovjetek bevonulását) terjedõ idõszak szinte
minden családot személyesen is
érintett valamilyen formában. A
konferencián elnöklõ dr. Gyimesi
Endre történész, a Zala Megyei
Levéltár egykori igazgatója például a rendezvény elején az asztalra helyezve mutatta be azokat a
repeszdarabokat, melyek elhunyt
rokonaira emlékeztetik. Az épp vacsorához készülõdõ család a
Keszthelyt ért bombázás során
vesztette életét 1944 novemberében.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A TARTALOMBÓL
 A jánkahegyi kápolna jubileumán
(2. oldal)

 Múzeumok éjszakája a sokszínûség
jegyében
(5. oldal)

 Szobrok ihlette mesék és rajzok
(7. oldal)

– V. Zs. –
Balaicz Zoltán dicsérte a kezdeményezést, amely Galbavy Zoltántól származik, és akinek szívügye a Kertmozi programokkal való megtöltése. A járványhelyzet
után fontosnak tartja a polgármester a közösségi élet újbóli fellendülését, rendezvények megtartását, az emberek egymásra találását.
(Folytatás a 2. oldalon.)

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
AKÁR NYARALÁS KÖZBEN IS ELVÉGEZHETED
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!

A közgyûlésen egyperces néma felállással emlékeztek a koronavírusban elhunyt Dékány Endrére, aki több cikluson keresztül
volt önkormányzati képviselõ
2019-ig. Nyugdíjazása után is segítette a mûszaki bizottság munkáját, helyére a bizottságba Herold

Józsefet választották, aki le is tette az esküt a közgyûlés elõtt. A napirendi pontokra rátérve módosították a 2021. második negyedévi
költségvetési rendeletet. Balaicz
Zoltán jelezte, hogy az év elején
elfogadott mintegy 63 milliárd forintos fõösszeg több mint 66 milliárd forintra nõtt.
(Folytatás a 2. oldalon.)

LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV SZÁM: 20-0112-05 VSM: E: 76,47–75%; GY: 57,89–53,85%; ÁKÓ: 209,4%; ÁKK: 301 500

Az akció 2021. július 15-ig tart!

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +

– V. Zs. –
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Közélet

KÖZÖS GONDOLKODÁSSAL, ÖSSZEFOGÁSSAL A JÁNKAHEGYI KÁPOLNA JUBILEUMÁN

KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY: SIKERES KÜZDELEM ÉS GAZDASÁGI NEHÉZSÉGEK ADOMÁNY A JÁRVÁNY MIATT ÁRVÁN MARADT GYEREKEKNEK

 A koronavírus-járvány elleni küzdelem elmúlt 18 hónapját értékelte Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, a helyi járványvédelmi bizottság elnöke, amelyre, mint mondta, 2020. március
9-e és 2021. június 14-e között összesen 175 millió forintot fordítottak saját költségvetésbõl.
– AL –
Elöljáróban elmondta, hogy június 15-én megszûnt a polgármesterek különleges jogköre, így Zalaegerszegen is visszaáll a közgyûlések, bizottságok, önkormányzati
testületek normál mûködési rendje. A védekezési feladatok összegzését azzal kezdte, hogy a város
vezetése 2020. március 9-én hozta meg elsõ intézkedését, miszerint elmaradnak a március 15-i városi ünnepségek. Mint fogalmazott, ezzel két nappal megelõzték
a kormányt, amely március 11-én
hirdette ki a veszélyhelyzetet az
ország területére. A napra lebontott események közül többek között megemlítette, hogy a 70 éven
felüliek ellátása érdekében március 19-én indították el a Segít a
város!, míg március 23-án a Zalaegerszeg összefog! programot.
Aznap bejelentették, hogy a helyi
lakosoknak 60 ezer textilmaszkot
szereznek be, illetve az intézmények dolgozóinak összesen 9700
maszk érkezett. A képviselõ-testület tagjai pedig egyöntetûen lemondtak egyhavi tiszteletdíjukról a
járványügyi védekezés javára. Ebbõl a célból 2020 tavaszán létrehoztak egy önkormányzati alszámlát, ahova 2021. június 14-ig
majdnem 16 millió forint érkezett
be 224 adományozótól, kis- és
nagyvállalatoktól és magánszemélyektõl. A védekezésre jelentõs
önkormányzati forrást, összesen
175 millió forintot biztosítottak ez
idáig, melynek fedezetét a költségvetés átcsoportosításával teremtették elõ.

A polgármester ismertette az
elmúlt idõszak járványügyi adatait,
hozzátéve, hogy a sajtótájékoztató
napján (június 16-án) 6 igazolt
covidos beteget ápolnak a megyei
kórházban (egyikük sincs intenzív
osztályon) további 6 fõ pedig teszteredményét várja. Zalaegerszegen 2020 tavasza és 2021. június
14-e között jóval több, mint 37
ezer tesztet végeztek el önkormányzati, állami és magán megrendelésre, ami kiugróan magas
szám más városokhoz képest.
A koronavírus világjárvány súlyos gazdasági következményekkel bírt fõként a turisztikai és a
vendéglátóipari szektorra, ami az
önkormányzat helyzetét is rendkívül megnehezítette, jelezte a polgármester. Mindazonáltal csatlakoztak a kormány gazdaságvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervéhez: eltörölték a vendéglátós teraszok közterület-használati díját,
továbbá engedményeket tettek a
helyi iparûzési adó, valamint az
építményadó tekintetében. Mint
mondta, minden tétellel számolva
az elmúlt idõszakban közel 3 milliárd forintos kiesés jelentkezett az
önkormányzat költségvetésében,
amit még a legkomolyabb megszorításokkal és elvonásokkal
sem tudtak volna kezelni. Szerencsére tavaly és idén is jelentõs
kormányzati kompenzációt kaptak, összesen 2 milliárd 208 millió
forintot. A város költségvetésének
alakulásáról elmondta, hogy azt
2020-ban 6,5 milliárd forinttal tervezték, de 5,9 milliárd forinttal zárták. 2021-ben már csak 4,6 milliárd forinttal tudták tervezni, ami

ISMÉT EGYÜTT A KÉPVISELÕK
KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez elsõsorban pótlólagos és
kompenzációs állami támogatásoknak köszönhetõ.
A közgyûlés újraalkotta a Pécsi
Tudományegyetem zalaegerszegi
kollégiumi férõhelyei elnyerésének
pályázatáról szóló önkormányzati
rendeletet, és módosította a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló helyi
rendeletet is. A másfél éve pusztító világjárvány és az azt kísérõ
gazdasági válság következtében
számottevõen emelkedtek a temetéssel kapcsolatos költségek. Ehhez járult még az a többletkiadás,
amit a fertõzõ betegségekben elhunytakra vonatkozó különös eljárási szabályok alkalmazása jelent.
Hatásuk a temetési segélyre jogosultak számának jelentõs visszaesésében is megmutatkozik. Éppen ezért a fentiek miatt az önkormányzati rendeletben átlagos temetési költségként meghatározott
összeg változtatásra szorul. A közgyûlés 600 ezer forintra emelte a
költséget. A rászorulók eddig akkor kaphattak segítséget, ha a temetés költsége nem haladta meg
a 400 ezer forintot.
Településszerkezeti terv módosításáról is döntöttek a képviselõk. Többek között lehetõvé tették,
hogy a Forest Hungary Kft. egy
lapszabász üzemcsarnokot építsen. A polgármester szólt a városban bezárt üzemek sorsáról is, így

megemlítette a ruhagyárat, ahol
várható, hogy még ebben az évben „elindul valami változás” az új
tulajdonosoknak köszönhetõen,
akiknek nagyszabású terveik vannak – fogalmazott és hozzátette:
reméli, sikerrel járnak az elképzelések. A ruhagyárat 2003-ban az
osztrák tulajdonos zárta be, majd
a felszámolás után egy pécsi vállalkozáshoz került, aki egy részét
eladta a Lidlnek, a másik részén
OBI épült volna, de lakossági tiltakozások miatt ez a beruházás nem
valósult meg.
Folyamatosak a tárgyalások az
1995-ben privatizált sajtgyár sorsáról is. A francia tulajdonos az
egyeztetések során már nem a
gyártásra helyezi a hangsúlyt, hanem az ingatlanhasznosításra. A
Köbtexnek olasz tulajdonosa van.
Itt szintén elképzelhetõ az épületek bontása, mert az ingatlant csak
így tudja a tulajdonos értékesíteni.
A képviselõ-testület újabb öt
évre, 2026. október 31-ig ismét
megválasztotta Horváth Istvánt a
VG Kft. ügyvezetõjének. Jóváhagyták a polgármesteri hivatal
szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását, tájékoztató
hangzott el az önkormányzat által
létrehozott közalapítványok múlt
évi tevékenységérõl, meghatározták a közgyûlés második féléves
programját.
(A közgyûlési döntésekrõl további részleteket lapunk követke-

azt jelenti, hogy 2020 elejéhez képest idén 1,8 milliárd forinttal kevesebb összegbõl gazdálkodhatnak.
Mint mondta, a zalaegerszegiek
ebbõl nem sokat érzékelnek, mert
folyamatosan zajlanak a beruházások a Modern városok illetve a
TOP-programokból.
Úgy értékelt: felelõs döntéseket
hoztak, hogy megõrizzék a város
mûködõ- és fizetõképességét, hiszen fenn kell tartaniuk az 1269
önkormányzati dolgozót foglalkoztató intézményrendszert. Bíznak
abban, hogy 2022-ben legalább
már olyan költségvetést tudnak
tervezni, mint a járvány elõtti években. Mint mondta, az emberi kapcsolatok szenvedték el a legnagyobb támadást, ezért még nagyobb szükség van a város közösségének összetartására. Összefogás és közös gondolkodás mutatkozott meg a járvány elleni sikeres
küzdelemben, amiért köszönetét
fejezte ki a város minden polgárának, az együttmûködõ szervezeteknek, intézményeknek, hivataloknak és cégeknek.

 A jánkahegyi kápolna létesítésének 25. évfordulóját ünnepelték
június 13-án a Szent Antal-napi búcsú keretében. A jubileumra
megújították a kis imaház mellett a 14 szobrot magában foglaló kálváriát is. A misét Molnár János, a zalaegerszegi Szûz Mária Szeplõtelen Szíve Plébánia élére nemrég kinevezett plébános celebrálta.
– AL –

A rendezvényen Galbavy Zoltán, a Kertváros keleti részének
önkormányzati képviselõje úgy fogalmazott, hogy a kápolna a
jánkahegyi gazdák közösségért
végzett munkáját, szeretetét és kitartását szimbolizálja. Huszonöt
év elteltével is teret adnak, hogy
közösen imádkozzanak az itt élõkért és az elhunytakért. A képviselõ a járványhelyzetre utalva azt
mondta, sajnos az elmúlt másfél
évben nagyon sok jó embert veszítettünk el; valaki ismerõsét, barátját, rokonát és vannak, akik szüleiket. Gyermekek maradtak árván, kettõ közülük teljesen, mert
mindkét szülõt elveszítették. Mint
mondta, Molnár János atyával
ezért döntöttek úgy, hogy az aznapi perselypénzt, illetve adományokat a koronavírusban elhunyt szülõk gyermekeinek ajánlják fel. A
Zalaegerszegi Tankerületi Központnak juttatják el, hogy élelmiszert és ruhát vegyenek az árván
maradtaknak.
A képviselõ köszönetét fejezte
ki a kápolna és a kálvária építtetõinek, mely munkában részt vett:
ILMZENÉK A KERTMOZIBAN Bognár István, Horváth József,
(Folytatás az 1. oldalról.)
özv. Horváth Sándorné, Kovács
Elhangzott: a mintegy kétórás Imre, Lóki Dezsõ, Pusztai János,
hangversenyt jótékony céllal szervezték: a tankerület javaslata alapján a koronavírus-járvány miatt árván maradt három gyermeket támogatnak a becsületkasszába befolyt összegbõl, valamint a szolgálat közben elhunyt zalai rendõr
családjának ajánlják fel a bevételt.
Közös összefogás eredménye
a hangverseny, melyben a VMK és
a Zalaegerszegi Szimfonikus Ze(Folytatás az 1. oldalról.)
nekar jó párost alkot. A koncert inAz irodavezetõ felhívta a figyenes, de regisztrációs jegyet gyelmet arra is, hogy a Garantált
kell váltani, amire mindennap le- sétákra kell jegyet váltani, ám
hetõség van az Ady moziban. Egy most már bérletet, sõt ajándékember maximum 6 darab jegyet kártyát is lehet vásárolni. Elsõvehet át. A koncertet a budapesti sorban a városunkba érkezõ
Pejtsik Péter zeneszerzõ, karmes- vendégeket várják, de természeter vezényli, aki országszerte diri- tesen a helyiek is vásárolhatnak
gál nagyszabású, látványtechniká- jegyet, vagy elhozhatják azokat
kat is felvonultató koncerteket. A a rokonaikat, barátaikat, akik
hangverseny ingyenes, becsület- épp náluk töltik a szabadidejükasszába gyûjtik a felajánlásokat. ket.
A rendezvény védettségi igazol– A séták másik típusa viszont
vánnyal látogatható.
kifejezetten a helybélieknek szól.
A Fedezd fel Zalaegerszeget sorozat sétái ingyenesek, de a létszámkorlátozás miatt regisztrálni
kell. A séták a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesülettel közösen
valósulnak meg, és itt tényleg az
a cél, hogy a helyi polgárok jobban megismerjék a város titkait,
egyéni vállalkozó
tehát szükség van egy elõzetes
tudásra, helyismeretre. A nyitás
után a Páfrányok útjára szervez-
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díjas iparmûvész készítette, a jubileumra pedig átfestette ezeket.
Fehér talapzatukat Bicsák István
látta el az idõjárásnak ellenálló vakolattal. A polgárõr-egyesület a te-

Sári József, Tóth Gyula, Borsos
Ferenc, Tulipán László, Farkas
Ferenc, Hadnagy György, Szerdahelyi Károly és dr. Gyimesi Endre
volt polgármester. Köszönetet
mondott továbbá azoknak is, akik
a kápolna és környezete megújításán dolgoztak, így a jánkahegyi
polgárõröknek és vezetõjüknek,
Varga Lászlónak, Baranyai Sándor gondoknak és a Városgazdálkodási Kft.-nek.
Jézus szenvedéstörténetét idézõ stációk faszobrait Hadnagy
György, Pro Urbe Zalaegerszeg

lepülésrészi önkormányzat anyagi
támogatását saját forintjaikkal kiegészítve vásárolta meg a felújításhoz szükséges alapanyagokat.
A tagok kimeszelték a szentélyt,
mészkõzúzalékkal terítették le a
stációk közötti teret, amit újraszegélyeztek.
A feljegyzések szerint már a két
világháború között állt itt egy harangláb. Idõközben az enyészetté
vált, ezért a hegyi gazdák és a környék lakói 1996-ban újat emeltek.
Melléje kis kápolnát építettek, amit
Szent Antalnak ajánlottak fel.

A VÁROSI SÉTÁK FELÉRTÉKELÕDTEK
NEMCSAK TURISTÁKAT, HELYIEKET IS VÁRNAK
tünk kirándulást, ilyen természetjáró túra lesz még a nyár folyamán. Cél az is, hogy mindig bemutassunk egy-egy városrészt is.
Idén a Landorhegy kerül terítékre. Szeptember végén pedig a turizmus világnapjához kapcsolódóan olyan épületekbe szeretnénk bevinni a jelentkezõket, melyekbe civilként nem nagyon lehet bejutni. Készülünk a karácsonyi ünnepkörre; felnõtteknek és
gyerekeknek is szervezünk az
adventi idõszakhoz kapcsolódó
sétákat.
Tuboly Andrea azt is elárulta a
város támogatásával és egy pályázat segítségével tourguide

hangtovábbító rendszert vásároltak, ami egyrészt lehetõvé teszi,
hogy a séták résztvevõi tisztábban hallják a túravezetõt, közben
pedig egymástól is biztonságos
távolságban maradhatnak, ha a
vírushelyzet úgy kívánja. Az eszközöket pedig használat után
rendszeresen fertõtlenítik.
Az iroda célja az, hogy tavasztól az év végéig tartalmas idõtöltést nyújtsanak mind az idelátogatóknak, mind pedig az itt élõknek. Ebben nagy szerepe van a
városi sétáknak, melyek az elmúlt években a világ szinte minden városában turisztikai termékek lettek.
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ZALAEGERSZEG MEGYEI

FORGALOMKORLÁTOZÁS VÁRHATÓ

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

A „Zalaegerszeg Alsóerdõ komplex turisztikai fejlesztése"
projekt keretében az Alsóerdei Sport- és Élménypark megközelítése, illetve a forgalombiztonság növelése érdekében forgalmi
osztályozós csomópont és gyalogátkelõhely épül.
A munkálatok ideje alatt június 21-tõl elõre láthatólag 6 hónap
idõtartamra az Alsóerdei u., Azáleás út és Aranyoslapi átkötõút
keresztezõdés közötti szakaszán forgalomkorlátozás várható.
Köszönjük a Tisztelt lakosság türelmét, megértését!

INFORMÁCIÓI
2021. június 22.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÓTKOCSI ELADÁSÁRA

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013.
(II. 08.) önkormányzati rendelet elõírása alapján nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával
kívánja értékesíteni az alábbi ingóságot:
Megnevezés, gyártási év: pótkocsi (1993)
Gyártmány, típus:
GOMSZELMAS 2 PTSZ-4 (Ukrán)
ÁFA (27%):

mányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) a Hirdetmények, pályázatok rovat Pályázatok alrovata alatt elérhetõ.
Pályázati vételi ajánlat benyújtása
Ajánlat benyújtásának végsõ határideje:
2021. július 5. (hétfõ) 10.00 óra.
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. emelet,
211–212. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

NYÁRI NYITVATARTÁS
A TOURINFORM-IRODÁBAN KIVÁLÓ A GÉBÁRTI-TÓ VÍZMINÕSÉGE
Május közepétõl szeptember 15-éig a zalaegerszegi
Tourinform-iroda munkatársai
hosszabbított nyitvatartással
várják az ügyfeleket:
hétköznap 8.30-tól 17.30-ig,
szombaton, vasárnap és
ünnepnap pedig
8.30-tól 14.00 óráig.

Módja: személyesen vagy postai úton

105.874 Ft

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni
Induló eladási ár:
megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályábruttó 498.000 Ft (392.126 Ft+áfa)
zati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet,
Pályázati biztosíték összege: 40.000 Ft
211–212. irodáiban (telefon: 92/502-126 vagy
92/502-129; 204-es mellék) lehet.
A pályázati vételi ajánlatot „Ukrán pótkocsi” jelZMJV Önkormányzata a zártkörû pályázati kiigével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
írást az ajánlat benyújtására meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve a
A pályázati felhívás teljes szövege az önkor- pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZI

GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a zalaegerszegi XII. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI az alábbiak szerint.
Pályázatot meghirdetõ szerv:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17–19.
Tel.: 92/502-100
Meghirdetett munkahely és beosztás: házi gyermekorvos (zalaegerszegi XII. számú házi gyermekorvosi körzet, a körzet ellátotti létszáma: 410 fõ).
Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról
szóló, 313/2011. (XII. 23.) korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak való megfelelés,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• magyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi alkalmasság igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni,
abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
• hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához.
A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok figyelembevételével – elõnyt jelentõ szempontok:
a) a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítésen túl megszerzett szakvizsgák száma
(súlyszám: 50%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két szakvizsga vehetõ figyelembe),
b) hosszabb idejû szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0–15 évig összesen 100 pont – 3 évente
20 pont),
c) a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%)
– önállóan (100 pont)
– alkalmazottként (50 pont)
A TEVÉKENYSÉG KEZDETE: 2021. OKTÓBER 1.
A mûködés finanszírozása:
– Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm.rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez és
az Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott érvényes mûködési engedéllyel kell rendelkeznie.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.
Benyújtási határidõ: 2021. július 15.
Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17–19. Tel.:502-100/213 mellék).
A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2021. július hónap második felében rendkívüli közgyûlésen dönt.

 A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl,
valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló
78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási
területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló.
A fürdési idény: 2021. június 1. napjától 2021. augusztus 31.
napjáig tart.
„A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel
kapcsolatosan bõvebb információk a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat megtehetik a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailben (titkarsag.
zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg,
Göcseji út 24.). Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl
és egészségre gyakorolt hatásáról.”

VADPÖRKÖLT-

ÉS BORFESZTIVÁL

SZEPTEMBER

3–4–5-ÉN

 A koronavírus világjárvány miatt az elmúlt évben számos program és rendezvény maradt el,
vagy hónapokkal késõbb rendezik meg.
Az elmaradt május 13-i közgyûlést június 25-én pótolják, ekkor adják át a díszpolgári és a Pro Urbe
kitüntetõ címeket. Utoljára 2020 februárjában volt városi program, a farsangi felvonulás, azóta nem
lehetett megtartani a helyi rendezvényeket.
A tervek szerint több mint másfél év elteltével az elsõ nagy városi program szeptember 3–4–5-én
lesz, mégpedig a vadpörkölt- és borfesztivál.

A KÖVETKEZÕ RENDES VÁROSI KÖZGYÛLÉST
SZEPTEMBER 9-ÉN TARTJÁK A VÁROSI DÍSZTEREMBEN.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 és 697/25 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 878 illetve 1182 m2 nagyságú ingatlanokat.
Az ingatlanok területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-2 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanokra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi.
Az ingatlanok közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.
AZ INGATLANOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
Hely: Zalaegerszeg
Budai-völgyi u.

Helyrajzi szám
697/21

Terület (m2)
878

Vételár
3.500.000+áfa, bruttó 4.445.000 Ft

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

697/25

1182

4.400.000+áfa, bruttó 5.588.000 Ft

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

A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” illetve „Budai-völgy 697/25” jeligével, zárt borítékban lehet
benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
Pályázat beadásának határideje: 2021. július 16. (péntek) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.
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Városháza
A

KÖZALKALMAZOTTAK

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS

A

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG
KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA KODÁLY ZOLTÁN

ÓVODAPEDAGÓGUS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

ALAPJÁN

UTCAI

TAGÓVODÁJA

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Radnóti utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra történõ felkészítése egyéni differenciált fejlesztéssel
a szabályozó dokumentumok elõírása szerint. Részvétel a nevelõtestület, alkalmazotti közösség
munkájában, az óvoda hagyományainak ápolása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus,
• megfelelõ iskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet igazolása – 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintû Másság elfogadása, tolarencia, szakmai igényesség, kommunikációs, együttmûködõképesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Megfelelõ iskolai végzettség, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, hogy harmadik személy
megismerheti a pályázati anyagot.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthetõ be.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kodály Zoltán utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelõen, a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus,
• kommunikációs készség, gyermekszeretet, együttmûködõ képesség, kreativitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kása Istvánné nyújt, a 92/598-725; 30/817-5284-es
telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Põdörné Hajdu Ibolya intézményvezetõ nyújt, a
+36-30/991-3986-os telefonszámon.

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

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

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 7.

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

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

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG
A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA – ÛRHAJÓS UTCAI ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS

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

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG
A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA BAZITAI

ÓVODAPEDAGÓGUS

CSOPORTJA

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.

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

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

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
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KATONAI VESZTESÉGEK, CIVIL ÁLDOZATOK
MEGSZÁLLÁS ÉS „FELSZABADÚLÁS” 1944–47 KÖZÖTT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Cseh Valentin történész
(Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum) a zalai olajipar 1944–45-ös
helyzete kapcsán beszélt a megyét ért bombázásokról és az ezeket elhárítani, kivédeni szándékozó intézkedésekrõl. Mint mondta,
a zalai olajmezõk védelme és az
ipari légoltalom kiépítése már az
1930-as évek végén fontos célkitûzés volt. Mindezek ellenére 1944
nyarán a pusztítás elérte a
bázakerettyei olajmezõt; a bombázás jelentõs, ám nem jóvátehetetlen károkat okozott. A történész arról is beszélt, hogy a kõolaj fontos
szerepet játszott a háború során,
fõleg a németek számára. A zalai
mezõk pedig Románia átállását
követõen felértékelõdtek.
A zalai hadikórházak felállításáról, mûködésérõl, valamint a vöröskeresztes önkéntes ápolónõi tanfolyam megszervezésérõl Simon
Beáta levéltári könyvtáros (MNL
Zala Megyei Levéltára) szólt. Elõadásából többek között kiderült,
Zalaegerszegen 1942-ben két épületben alakítottak ki hadikórházat; a
Notre Dame zárda egyik szárnyában, valamint a Jókai úti elemi iskola (ma Csány-iskola) egyik részében, de 1944 nyarán már az állami
fõgimnázium épületét és igénybe
vették erre a célra. A városban fõ-

leg olyan sebesülteket ápoltak, akik
láb- és kézfagyás miatt kerültek
kórházba. 1942 decembere és
1944 októbere között kilenc sebesültvonat futott be a zalaegerszegi
állomásra, a sérültek között sok zalai katona is volt. A vonatokat tiszti
küldöttség fogadta, a lábadozókat
teával, cigarettával kínálták, a fekvõbetegeket pedig a vonat ablakain
keresztül emelték ki a kocsikból.
1944 októberében 1016 fõt ápoltak
hadikórházban, megsegítésükre
élelmiszergyûjtés is indult a bajtársi
szolgálat keretében.
A zalai nyilasmozgalomról, nyilasuralomról, illetve a zalaegerszegi és nagykanizsai gettósításról dr. Paksy Zoltán fõlevéltáros
számolt be. A megyeszékhelyen
1944. május közepén kezdõdött a
gettósítás, melynek során 3000
embert zsúfoltak össze, akiket a
városból illetve annak környékérõl
gyûjtöttek be. Néhány hét múlva a
téglagyárba szállították a foglyokat, embertelen körülmények között tartva õket, majd július elején
megkezdõdtek a deportálások.
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója egy
olyan témát érintett a konferencián, melyrõl hosszú évtizedekig
egyáltalán nem lehetett beszélni.
Mégpedig a leventék háború alatti
viszontagságairól. A kommuniz-

mus éveiben a leventemozgalmat
fasiszta szervezetnek minõsítették, ám arról kevés szó esett, hogy
a mindössze 14–20 év körüli fiatalok mennyi szenvedésen mentek
keresztül a háború éveiben. Többségükre éhezés, sebesülés, hadifogság várt. Csak Zala megyébõl
6000 ifjú levente találta magát háborús körülmények között. Szerencsére ma már sokuk naplója,
levelezése megtalálható a levéltárakban, de néhányuk életét (például a nagykanizsai Rózsás Jánosét) személyes visszaemlékezéseikbõl is meg lehet ismerni. Árnyaltabb és a valóságosabb képet
kapva így a leventesorsokról.
A tudományos ülés második részében Illésfalvi Péter hadtörténész (HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum), majd dr. Számvéber
Norbert alezredes, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár és Térképtár
igazgatója tartott elõadást az
1944–45-ös, Zala megyét érintõ
hadmûveletekrõl, illetve a „Bakony”
karhatalmi ezred tevékenyégérõl.
A megye szovjet megszállásáról, a parancsra újrainduló életrõl,
illetve annak miliõjérõl, valamint a
szovjet katonák zabrálásairól, erõszakos cselekedeteirõl dr. Káli
Csaba történész, a levéltár igazgatóhelyettese beszélt. Többek
között elhangzott: az 1945-ös

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SOKSZÍNÛSÉG JEGYÉBEN
SZABADTÉRI ÉS BELTÉRI PROGRAMOKKAL IS KÉSZÜLNEK

 Újra együtt! – ezzel a jelmondattal egészítették ki a zalaegerszegi kulturális intézmények munkatársai az idei Múzeumok éjszakájának szlogenjét, ami országszerte az, hogy Fordulópont.
– pet –
Mindkettõ utal a hátrahagyott
egy esztendõre és arra is, hogy
nyáron kicsit fellélegezhetünk. A
hónapokon át tartó online programok után a kulturális szféra valóban fordulóponthoz érkezett, mert
újra találkozhat közönségével. A
szakemberek pedig ismét közösen
dolgozhatnak egy-egy programon.
A Szent Iván-éjhez kötõdõ Múzeumok éjszakájának idei eseményeirõl a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben rendeztek sajtótájékoztatót a szervezõk. Dr. Kostyál
László, a Göcseji Múzeum igazgatója elmondta: a város tizenhárom
éve csatlakozott elõször a június
végi Múzeumok éjszakája országos kezdeményezéshez. Sajnos
tavaly a pandémia megszakította
ezt a sorozatot, illetve a múzeumépület felújítása miatt már 2019ben is csak egy szûkebb eseményre kerülhetett sor. Bár az épület
még nem készült el, és a vírushelyzet továbbra is korlátozza a szervezõket, azért van arra lehetõség,
hogy idén izgalmas programokat

kínáljanak június 26-án, már a délutáni óráktól.
A rendezvényhez hét intézmény
csatlakozott, és a helyzetre való tekintettel sok lesz a szabadtéri program. Az egyik fõ helyszín a Deák
tér, ahová a megyei könyvtár és a
múzeum is kiköltözik a nap folyamán, de a zalaegerszegi Tourinform-iroda is innen indítja majd
rendhagyó sétáit. Kostyál László
hozzátette: sokszínû, valamint fesztiválszerû lesz a programsorozat,
és az események idõsávokban zajlanak majd. Igyekeztek változatossá tenni a kínálatot: zene, képzõmûvészet, helytörténet, játék, kézmûvesség, mese, csillagászat és
folklór egyaránt terítékre kerül.
A programokhoz a múzeumon,
falumúzeumon, könyvtáron, Tourinform-irodán túl csatlakozott a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, a
MimikArt Galéria és Magyar Olajés Gázipari Múzeum is. Kiss Gábor
könyvtárigazgató jelezte: nemcsak
a Deák térre várják már délutántól a
látogatókat, hanem ezúttal a
jánkahegyi Keresztury-házban is fogadnak érdeklõdõket.

Péter Károly az olajipari múzeum vezetõje az éjszakai távcsöves csillagászati bemutatóra és az
azt megelõzõ csillagászati elõadásra hívta fel többek között a figyelmet. Azt is elárulta, bár a Múzeumok éjszakája rendezvényei ingyenesek, ám jótékonysági célból, egy
jelképes támogatói összeget szeretnének kérni a látogatóktól. A múzeum tulajdonában lévõ régi Prága
mûhelykocsi felújítására gyûjtenek
ugyanis. Ha ez sikerülne, akkor a
jármû afféle mobil múzeumként
funkcionálna, és más helyszínekre
is vihetnének különféle programokat.
A Tourinform-iroda vezetõje,
Tuboly Andrea elmondta: két sétával csatlakoztak a rendezvényhez.
Az egyik egy délutáni vidám családi
séta, Leg-leg-leg Zalaegerszeg
címmel. A másik pedig este 8 órakor indul, és egy különleges hangulatú, lámpás várostörténeti kirándulásra várják az érdeklõdõket. A
Szent Iván-éj kapcsán a városi fényekrõl, tüzekrõl, csillagokról lesz
szó, a Deák tértõl egészen a zsinagógáig.
Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK
igazgatója hozzátette: õk is elsõ ízben csatlakoznak az eseménysorozathoz. Az érdeklõdõk elõtt a hang-

megszállás után a szovjetek legfontosabb célja a közigazgatási hivatalok újraindítása és a földosztás gyors végrehajtása volt. Eközben mindenrõl – az élet szinte
minden területérõl – tudni akartak;
adatokat gyûjtöttek. Az erõszakos
cselekedetek, fosztogatások mindennapossá váltak a megye településein. A helyzet pedig csak
1947-ben konszolidálódott, miután
a katonaság és a parancsnokság
kivonult, a SZEB pedig megszûnt.
A hatóságok lelakott épületeket
hagytak maguk után, a zalaegerszegi vármegyeháza helyiségeit
fertõtleníteni, meszelni kellett. Az
elõadó néhány korabeli fotó bemutatásával kitért arra is, hogy az
orosz katonáknak miért volt annyi-

ra fontos a karóra vagy zsebóra.
(Szinte minden fotón úgy pózolnak, hogy az óra jól látszódjon a
képeken.) Az óra egy értékes és
fontos tárgy volt a háború alatt, hiszen csereeszköznek számított.
Szinte bármit lehetett kapni érte,
de a fronton lévõ katonák akár haza is küldhették.
A konferencián dr. Bognár Zalán tanszékvezetõ, egyetemi docens (Károli Gáspár Református
Egyetem) jóvoltából a zalai hadifogolytáborokról, gyûjtõtáborokról is
szó esett. Az elõadó arról is beszélt, hogy nemcsak katonák kerültek 1945-ben hadifogságba, hanem tudatos és tervszerû akciókkal a civil lakosokat (köztük nõket
is) is elvitték „munkaerõnek”.

versenyterem és a MimikArt galéria
áll nyitva az este folyamán. Mindkét
helyszínen a meglévõ kiállításaikhoz kapcsolnak elõadásokat, tárlatvezetéseket, illetve a zsinagógában egy esti koncertre is sor kerül
Tóth László zongoramûvész jóvoltából.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a
skanzen gyermekeknek és felnõtteknek szóló mesékkel, valamint
táncházzal és tárlatvezetésekkel
készül. A falumúzeum, az olajipari
múzeum, a MimikArt Galéria,
Keresztury-ház és a hangversenyterem programjai védettségi igazolvánnyal látogathatók, a szabadtéri
eseményekre és városi sétákra
azonban mindenkit szeretettel várnak. A részletes program az intézmények honlapján és Facebookoldalán elérhetõ.

PAPP ALBERT-FESTMÉNYEK

Többségük a közhiedelemmel ellentétben nem a „Gulagra”, hanem
a „Gupviba” került.
A rendezvény keretében mutatták be Bakonyi Péter levéltáros
„Megszállók és áldozatok” címû,
közelmúltban megjelent dokumentumkötetét, mely Zala megye német és szovjet megszállásának
iratait, illetve a háború zalai polgári áldozatainak (1331 fõ) lajstromát
tartalmazza.
A forráskiadványt Káli Csaba
mutatta be az érdeklõdõknek. A
konferencián pedig a szerzõ tartott
elõadást a szovjet megszállás polgári áldozatairól.
(A kötetrõl lapunk következõ
számában bõvebben is beszámolunk.)

A GÖCSEJI MÚZEUMBAN
 Dr. Kostyál László múzeumigazgató a közelmúltban Tatabányán járt Papp Albert zalai festõmûvész özvegyénél, aki szülõföldje múzeumának ajándékozott 11 festményt a gazdag életmûbõl.
Az alkotások a falusi élet
egyes pillanatait mutatják be, tehát igazi zsánerképek kerültek a
Göcseji Múzeum birtokába, a képzõ- és iparmûvészeti gyûjteményt
gyarapítva.
Papp Albert 1938ban született Kemendolláron. A
budapesti Képzõ- és Iparmûvészeti Gimnáziumban kezdte mûvészeti tanulmányait, majd az Egri Tanárképzõ Fõiskolán szerzett

rajztanári diplomát. Dolgozott általános, majd középiskolában rajztanárként. Késõbb a zsámbéki
Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola
docense volt. Elsõ kiállítását
1967-ben rendezte. Számos
szakmai elismerés birtokosa.
2015-ben hunyt el.
Emlékkiállítást rendeztek festményeibõl az elmúlt évben a tatai
Kuny Domonkos Múzeumban.

KÉPZELET ÉS VALÓSÁG AZ AL-DUNÁN
ÚJ PANNON TÜKÖR ÉS SZÁLINGER-KÖTET
 Hosszú idõ után nemcsak
az online térben, hanem közönség elõtt mutatták be a
Pannon Tükör legújabb, idei
harmadik lapszámát. A Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban rendezett eseményen Szálinger Balázs író,
költõ nemrégiben megjelent
kötetét, az Al-dunai álom címû „útirajzot” is megismerhették az érdeklõdõk.
– pet –
A szerzõ – aki ismét Zala megyében él, hiszen a közelmúltban Budapestrõl visszaköltözött
Keszthelyre – a járványhelyzet
miatt most vehette csak át a decemberben neki ítélt Pannon Tükör-díjat.
A lapszám- és kötetbemutatón dr. Gyimesi Endre, a Pannon
Írók Társaságának elnöke mondott köszöntõt. Mint mondta, a
pandémia alatt sok lap megszûnt, vagy kizárólag online tartalomszolgáltatásra állt át. Ilyen
körülmények között különösen
nagy jelentõsége van annak,
hogy a Pannon Tükör a járvány
alatt is kéthavonta megjelent
nyomtatott formában. A legfris-

sebb szám sok érdekességet kínál az olvasóknak, a lapot pedig
Budaházi Tibor festõmûvész alkotásai illusztrálják.
A tartalomról Bubits Tünde fõszerkesztõ és Nagygéci Kovács
József fõszerkesztõ-helyettes
számolt be részletesen. Többek
között elhangzott: kissé horrorisztikus, 17. századi angol gyermekversek fordításai is színesítik
a lapot, sõt bevezetésképpen a
korabeli angol gyermekirodalomról és a számunkra talán meghökkentõ versek értelmezésérõl
is olvashatunk. Szintén unikumnak számítanak az 1991-ben elhunyt Csengey Dénes keszthelyi
író, költõ, politikus versei. Valójában dalszövegek ezek, melyeket
Cseh Tamásnak írt a szerzõ. A
szövegek – sok ezekhez hason-

ló, még meg nem jelent verssel együtt –
Csengey Dénes hagyatékában vannak. A
kéziratokat az örökösök juttatták el a lapnak.
A rendezvényen került bemutatásra Szálinger Balázs Al-dunai
álom címû kötete, melyet egy 2018-as utazás ihletett. A szerzõ a feleségével egy hónapot töltött el a Vaskapu-szorosban és Orsova város környékén. A kötet borítóját
díszítõ fotó is az utazás során
készült. A napló jellegû szövegeket, és verseket is magában foglaló könyv egyszerre alapul a valóságon, az átélt élményeken,
ám a képzelet játékán is. Szálinger Balázs elmondta: gyermekkora óta érdekli a történelem, a
török kort különösen kedvelte.
Az Al-Duna pedig egy szimbolikus helyszín, hiszen sok fontos
dolog történt itt az évszázadok
alatt. A környék ma is sokarcú,
sokszínû vidék. A szerzõ úgy látja, hogy ma már több dolog köt
össze minket az ott élõkkel, mint
amennyi elválaszt a vélt vagy valós történelmi sérelmek miatt.
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KARATEOKTATÁS IS LESZ A TESTNEVELÉSÓRÁKON

NTP-MÛV-20
A KÉPZÕMÛVÉSZETI TÁMOGATÁSI ALAPÍTVÁNY TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATA

„MESÉK

A SZÉCHENYI ISTVÁN TECHNIKUM ESZKÖZÖKET KAPOTT
A MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉGTÕL

 Karate az iskolai testnevelés keretein belül elnevezésû programban elsõként a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikuma kapott védõeszközöket az országban. A
Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) által képviselt programban
két testnevelõ pedig tanfolyamon vehetett részt, hangzott el az
átadási ünnepségen.

viselkedésre való hatása miatt van
helye az oktatásban.
Némethyné Lövey Zsuzsanna,
a Széchenyi István Technikum
igazgatója elmondta, hogy 4 ágazatban (építõipar, elektrotechnika,
informatika és távközlés valamint

– AL –
Dr. Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter felidézte,
hogy 16 éves zalaegerszegi gimnazista korábban kezdett el karatézni, amit a mai napig ûz. Mint
mondta, maga a sportág akkoriban innováció volt, ami lehetõvé
tette, hogy elterjedjen, és a világ
egyik legnépszerûbb sportágává
váljon Magyarországon is. Az iskolákban mindazonáltal nem volt
jellemzõ a karate oktatása, amin
változtat most ez a program, ami
700 testnevelõ részvételével zajlik
az országban. Az iskolák 250 ezer
forint értékû, védõeszközökbõl álló
csomagot kapnak, hogy a mindennapos testnevelés keretébe beillesszék a mozgáskoordinációra,
önfegyelemre, emberi tartásra tanító karate oktatását. A küzdõsport
elkötelezettjeivel azon is dolgoznak, hogy a karate végleg bekerüljön a Nemzeti Alaptantervbe,
mondta a miniszter.
Balogh Gábor, az MDSZ elnöke
(kétszeres egyéni világbajnok és
magyar bajnok öttusázó) a legendás harcmûvész, Bruce Lee jelszavával – „Tudd és tedd, és ne
próbálkozz” – kezdte mondandó-

ját. Mint mondta, ez arra utal, hogy
az embernek legyenek céljai, és
azt vigye is végig mindenen keresztül. Ez az üzenet saját sportpályafutását is végigkísérte. A szövetségen belül is ez határozza
meg a zalai sportért is végzett
munkáját, amelyben jó partnerre
talált a város vezetésében. Kitért
arra, hogy a testnevelésóra keretébe beillesztendõ sportágak tekintetében elõször a labdajátékokra koncentráltak, majd a küzdõsportokra, a karatéra, amelynek
épp a céltudatosságra, a fair play

épületgépészet) kínálnak képzéseket. 2017-tõl még büszkébbek lehetnek versenyeredményeikre, melyek között megemlítette, hogy a szakmák olimpiáján,
Abu Dzabiban és Kazanyban õk
képviselték az országot kõmûves
szakmában, és 2022-ben Sanghajban is ott lesz egy diákjuk épületgépészet szakmában.
Az átadóünnepség végen a zalaegerszegi Toriki Közhasznú
Harcmûvészeti és Kulturális Egyesület sportolói tartottak karatebemutatót.

A KEMENCÉBÕL”

 „MESÉK A KEMENCÉBÕL” – Képeskönyv
készítése Németh János Kossuth-díjas keramikusmûvész alkotásaiból, valamint árnyjáték alkotása és elõadása a mûvek alapján – címû,
képzõ- és iparmûvészeti területen megvalósított 65 órás, tanórán kívüli tehetséggondozó
program a Zalaegerszegi Ady Endre Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
A program kiállítással egybekötött kiadványbemutatóval és árnyjáték-elõadással ért véget.
A projekt tisztelgés a Zalaegerszegen élõ, a
Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett alkotó életmûve elõtt.
A program során a meghívott Kossuth-díjas mûvész mûvészettörténeti, élettörténeti elõadása és
interaktív foglalkozás után a tanulók megalkotják a
kiválasztott mûalkotások parafrázisait, kiegészítõ motívumokat és
figurákat terveznek, a kortárs
mûvész szóbeli visszaemlékezései szakirodalmi, mûvészettörténeti források alapján meséket,
történeteket alkotnak és illusztrálnak. Ezek felhasználásával
gyermekeknek szóló képeskönyvet, valamint egy árnyjátékot készítenek.
A kiválasztott 20 tehetség saját korosztályának nyújt segítséget lakóhelyük kortárs mûvésze
életének, egyéniségének interaktív, gyakorlati, játékos megismeréséhez. Felhívják figyelmüket
szülõvárosuk értékeire: a múlt értékeit a jövõbe mutatóan megõrzõ különleges alkotóra. A kreatív

projektmunka során egyéni képességeik valamint
szociális és digitális kompetenciáik is fejlõdnek a
változatos munkaformák, feladatok, bemutatók során. Jelen program céljai közé tartozik az élményszerû, gyakorlati tapasztalatok útján szerzett ismeretek bõvítése. A diákok megszerzett tudásukat saját korosztályukkal tudják megosztani, közkinccsé
tenni.
Élményeiket is felhasználva, magukba építve,
alkotómunkájuk által kreatív, a mûvészetekre fogékony, maguk is értéket alkotó emberré válnak.
Projektben részt vevõ tanárok, mûvészek:
• Nagy Szilvia, a tervezõmûhely vezetõje
• Borsos Andrea, a grafikamûhely vezetõje
• Némethné Balogh Ildikó, a bábmûhely vezetõje
• Tóth Norbert, a kiadványszerkesztõ mûhely vezetõje
• Szommer Judit, szakmai koordinátor

EGYRE TÖBB A SEGÍTÕ
CICAMENTÉS ZALAEGERSZEGI SZÉKHELLYEL

 A Zala megyei kóborcicák befogadása, ivartalanítási programok, ideiglenes és örökös gazdák találása, oktatás-nevelés és
hamarosan adományközpont létrehozása. Ez dióhéjban a Bársonytalp Zalai Egyesületének tevékenysége. A titkárral, Müller
Roxánával beszélgettünk.
– Bánfi Kati –
– A hozzánk került cicák testileg-lelkileg sérültek. Önkéntes alapon mentjük õket, foglalkozunk velük. A fõ célunk a kóbor, gazdátlan
cicák rehabilitálása, ivartalanítás,
testi-lelki egészség biztosítása,
szelídítés, gazdához juttatás. Megyei lefedettségû és három éve bejegyzett az egyesületünk, és ezúton is köszönjük a személyi jövedelemadóból adódó felajánlásokat.
Az ivartalanítás költségeit is támogatjuk, mivel a felesleges szaporulat nálunk landol. Ezt a körforgást
csírájában akarjuk megállítani.
Tudni kell, hogy a macskák háromhavonta ellenek, csak a fagyok be-

álltakor áll le a szaporodás. Rettenetes dolgokkal kell szembesülnünk, akár néhány napos vagy néhány hetes mentetteink is vannak.
A szopós kiscicákat kétóránként
kell etetni, ami egy alom esetében
kétóránként 40 perces elfoglaltságot jelent. Fanatikusnak kell lenni.
Mivel sokan csak a teljesen ép
macskákat fogadnák be, vannak
beteg, sérült „bentragadt” cicáink

ban. Cica-, sün-, madárbefogadók
voltunk. Fõleg az esélyteleneken
segítettünk. Illetve a szomszédban
lakott az egyesület elnöke. Aztán
összeértek a szálak.
– Oktatással is foglalkozol.

is. Jelenleg 320, akik ideiglenes
gazdáknál (közel 60 fõ a megyében) vannak elhelyezve. Az ellátás
költsége milliós havonta. Szûkös a
keret, kalapolni nehéz és nem is
olyan eredményes. Ezért havonta
aukciókat hirdetünk, innét van a
bevételünk harmada.
– Te hogy kezdted?
– Egy balesetes cicával tíz évvel ezelõtt. Akkor még kezdõ voltam, megjártam a poklot. Ma már
ránézésre tudom, milyen esélyei
lehetnek az adott cicának, kinek
kell a segítség, mennyire sürgõs
és kit kell elengedni. Akár éjjel egy
Müller Roxána
órakor is segítek, ha sürgõs. Komoly hivatás. Egy dolog támogatni
– Autodidakta módon képeztem
egy szervezetet és megint más ön- magam könyvekbõl, saját tapasztalatokból. A cicákat is lehet nevelni, bár másképpen, mint a kutyákat. Csak pozitív visszajelzéssel. A
mentetteinket szobatisztaságra
szoktatom, ajtón kilépési tilalomra.
Okosak a cicák, sokszor a gazdiban van a hiba. Probléma esetén.
Ilyen esetekben is igyekszem segíteni. A terveink között van egy adományközpont létrehozása, ahol
személyesen is találkozhatunk az
adakozókkal, illetve tanácsot tudunk adni, vagy a gyerekek szemléletformálásában részt venni.
– Kik az ideiglenes befogadó
csapat?
kéntesnek lenni. Aki egyszer bele– Ismerõsök ismerõsei, barátok
kerül, az nem tudja abbahagyni. barátai.
Mindig meglátja és be is vonzza a
– Hogy látod, merre mozdul a
segítségre szorulót, és nem tud el- világ? Több a bántalmazó vagy a
menni mellette, mivel tudja, hogy õ segítõ ember?
a cselekvõképes. Az elvem, a cicát
– Határozottan több a segítõ.
meg kell menteni, a többi majd utá- Egyre többen érzik a késztetést.
na. A szépsége pedig, amikor És ha nem is tudnak olyan életforeredményes a mentés, a gazdake- mát bevállalni, mint mondjuk az
resés. De már gyerekkoromban enyém, azért segíteni tudnak és
láttam szép példát erre a család- akarnak is.

ÕRSÉGI ALMACSEMEGE, HAMAROSAN A POLCOKON
ÚJ TERMÉKET VEZET BE A 30 ÉVES FOOD OFFICE KFT.
 Õrségi almacsemege elnevezéssel új termékkel lép a piacra
az idén 30 éves Food Office Kft. Élelmiszeripari segéd- és
alapanyagok, csomagolóanyagok valamint technológiai
berendezések forgalmazásával indult tevékenységük, ami
a termékfejlesztés mellett két másik területtel bõvül.
– AL –
Régi-új termékrõl van szó,
amely 2004-ben a debreceni
FarmerExpón termékdíjat nyert,
és amelynek újrafejlesztett változatát az idei nemzetközi mezõgazdasági és élelmiszeripari kiállításon kívánnak bemutatni, kezdte
tájékoztatóját ifj. Farkas Imre, a
Food Office Kft. ügyvezetõje. Mint
mondta, az új termék kifejlesztésében Kiss Lajos, Marton Lajos és
Varga Ilona kollégái vettek részt,
valamint dr. Incze Kálmán, az Országos Húsipari Kutatóintézet
nyugalmazott igazgatója. Ifj. Farkas Imre megemlítette néhai Mezei Sándort, aki a termék szabadalmaztatásában mûködött közre.
Az Õrségi almafelvágottat a körmendi Babati és Társa Kft. üzemében fogják elõállítani, illetve
árusítani zalaegerszegi, szentgotthárdi, szombathelyi és gyõri boltjaiban, amelyrõl aznap, a születésnapi összejövetel elõtt megállapodást kötöttek.
Ifj. Farkas Imre beszélt arról is,
hogy a termékfejlesztés mellett a
Zalavölgye Vadásztársasággal
együttmûködve a vadászatszervezés, valamint ipari ingatlanok értékesítése is bekerült az immár
barnakpusztai telephelyû Food
Office Kft. tevékenységi körébe.
Az elmúlt 30 évben nagyon sok
ember munkája van. Idõnként

nem volt könnyû, de megállták a
helyüket. A cég életútját a munka
mellett a társadalmi szerepvállalás is végigkísérte a sport, a kultúra és az egészségügy területén.
Támogatták korábbi nevén a
Zalahús–ZTE
futballcsapatot,
amely 2002-ben megnyerte a 100.
magyar bajnokságot, továbbá a

sülnek támogatásban. Az egyébként is súlyos betegeket ápoló
osztályon a koronavírus-járvány
még több feladatot adott az orvosoknak és a nõvéreknek, ezért a
felajánlott összeget vélhetõen rekreációs célokra fordítják.
Az Õrségi almacsemege igazi
ínyencségnek ígérkezik, hiszen az
alma mellett tökmag, dió, mazsola
és zabpehely is található benne.
Tartalma ne tévesszen meg senkit,
hiszen mint mondták, nem egy
vega termék kifejlesztése vezérelte õket. Mindenkinek ajánlják az al-

kosárlabdacsapatot, valamint a
birkózószakosztály fiataljait. A zalaegerszegi szívgyógyászatnak
feszítõkészüléket vásároltak. Az
ügyvezetõ végül bejelentette,
hogy idén a Szent Rafael Kórház
krónikus idõsgyógyászati osztályát kívánják támogatni az Ispita
Alapítványon keresztül.
Dr. Császár Tamás osztályvezetõ fõorvos azt hangsúlyozta,
hogy a gazdasági társaságnak köszönhetõn elsõ alkalommal része-

macsemegét, amely vákuumfóliába csomagolva, szeletelve kerül
majd a polcokra.
A jubileumi délutánon (a fotón
látható sorrendben) részt vett dr.
Császár Tamás, a cégtõl Marton
Lajos logisztikai és informatikai vezetõ, ifj. Farkas Imre, Kiss Lajos
termelésvezetõ és Varga Ilona gazdasági vezetõ, továbbá Vitai István,
a Sümegi Pálinkafõzde vezetõje és
Vincze László, a Zalavölgye Vadásztársaság tagja.
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SZOBROK IHLETTE MESÉK ÉS RAJZOK TEHETSÉGEK TÁMOGATÁSA ÉS KARRIERTERVEZÉS
NÉMETH JÁNOS MÛVEIT GONDOLTÁK ÚJRA A DIÁKOK

 Ha egy állatábrázolás annyira valósághû, hogy akár az anyja is
„szülhette” volna, ott nem volt szükség szobrászra, vagy más
képzõmûvészre. Hiszen egy mûalkotás pont attól mûvészi, hogy
a valóság puszta leképezésénél valami többet ad. Beleteszi az
adott állat lelkét, jellemét; kedvességét, esendõségét, vagy éppen ravaszságát, vadságát.
– pP –
E szavakkal hívta fel a diákok
figyelmét a kreativitásra és a nyitott gondolkodásra Németh János
keramikusmûvész az Ady-iskola
legutóbbi projektzáró
eseményén. A Nemzeti
Tehetségprogram keretében – melynek projektjeire az elõzõ években is
már többször pályázott
sikeresen a mûvészeti
iskola – idén egy képes
mesekönyvet készítettek a diákok.
A „Mesék a kemencébõl” címû színes kiadványt gyerekek írták és
rajzolták gyerekeknek,
mégpedig Németh János mûvei
alapján. Vagyis a mesékben a keramikusmûvész szobrai (a Kakas,
a Kecske, a Bagoly, a Csodaszarvas, a Busó és a Bivaly) keverednek különféle kalandokba a
gyerekek fantáziája alapján.
A kiadványt a közelmúltban
mutatták be az iskola udvarán,
ahol a diákok mellett a projektben
részt vevõ tanárok is jelen voltak.
A munkák Borsos Andrea, Nagy
Szilvia, Némethné Balogh Ildikó és
Szommer Judit segítségével készültek. A mesekönyvet pedig

Tóth Norbert képzõmûvész tervezte. A könyv bevezetõjében Németh Jánosról is írtak néhány kedves gondolatot a diákok, de az is
kiderül, hogy a keramikus nemrég
vendégül látta a felsõ tagozatoso-

kat a mûtermében. A mûhelylátogatáson egy nagyon tanulságos
órát tölthetett el a projektben részt
vevõ csapat. Sok kérdésre választ
is kaptak János bácsi mûveivel
kapcsolatban.
A diákokban megfogalmazódott
kérdések egy része a mesekönyvbe is bekerült: miért csíkos a Kakas, miért van szoknyában a Busó, miért olyan a Kecske, mintha
magassarkúban lenne, miért furcsa a Bagoly füle...? Nagy Szilvia
a kötetbemutatón elmondta: a
mûterem-látogatáson túl a kiseb-

bekkel sok fotót és filmet is néztek,
amirõl aztán beszélgetni kezdtek.
Hogy vajon mit gondolnak a gyerekek egy-egy mûrõl, mi az, ami tetszik, mi az, ami kevésbé, mi vicces
számukra, illetve látnak-e valami
meglepõt, meghökkentõt a szobrokban. Ezekbõl a kérdésekbõl és
véleményekbõl válogattak egy
csokorral. Természetesen kellõ
tisztelettel és óriási kíváncsisággal
közelítettek Németh János mûvei
felé, és nagyon örülnek, hogy a
keramikusmûvész is vevõ
volt az ötletre, vállalta,
hogy részt vesz a programban.
A kicsik mesében, a nagyobbak képregényformában dolgozták fel az „állatos szobrokat”, sok történet pedig a mai korra reflektál (például „A busó és a
koronavírus” címû képregény). A lényeg, hogy a
szobrok kapcsán Németh
János mûvészetét összekössék kicsit a jelennel, a mostani
diákok gondolkodásával, fantáziavilágával; vagyis a jövõ alkotóival.
A projekt keretében nemcsak
mesekönyv született, hanem egy
árnyjáték és egy kiállítás is, amit
szintén bemutattak a rendezvényen. A tehetséggondozó programra az Ady-iskola Képzõmûvészeti Támogatási Alapítványa pályázott, melynek célja a tehetséges diákok szakmai és anyagi támogatása. A zárórendezvényen a
tanulók elismerõ oklevelet és ajándékcsomagot is átvehettek.

MEGNYÍLT A ZALAEGERSZEGI KÉPZÉSI KÖZPONT

 Nyílt napot tartott pénteken zalaegerszegi központjában a
Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC). A tehetséggondozással foglalkozó országos intézmény a 2021 szeptemberétõl induló – felsõsöknek és középiskolásoknak szóló – képzéseirõl tartott tájékoztatást.
– pet –

épül, és gyakorlatorientált képzést
nyújt. A Középiskolás Program (KP)
A TIT épületében rendezett nyílt pedig már 2002 óta kínál ingyenes
napra a diákokat, pedagógusokat képzést a nagyobb korosztály száés a szülõket is várták; a résztvevõk mára, fõleg távoktatás és szombati
elõadásokon, workshopokon vehettek részt. A délelõtt folyamán a Fiatal Tehetség Program (FIT) iránt érdeklõdõ negyedikesek és szüleik
kaptak tájékoztatást. De a diákok
természettudományos kísérleteket
is végezhettek az MCC oktatójának
irányításával. Délután a középiskolások és szüleik, valamint a regisztráló pedagógusok és más érdeklõdõk ismerkedhettek meg a Középiskolás Programmal (KP). A rendezvényen jelen volt Bank Barbara, a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja, aki a „Magyar Gulag. Magyarországi internálás, kitelepítés és zárt
táborok a kommunista diktatúrában” címmel tartott elõadást.
órák formájában. Itt az a cél, hogy
A nyílt napon többek között el- felkészítsék a diákokat a sikeres tohangzott: a kisebbeknek szóló Fiatal vábbtanulásra, de a karriertervezésTehetség Program – melyben ötödik ben is segítséget nyújtanak.
osztálytól vehetnek részt a tanulók –
A Zalaegerszegi Képzési Közegy komplex képzési rendszer, pont vezetõje, Sali Zsófia a résztmelynek keretein belül a gyerekek vevõket köszöntve elmondta: a zatöbbek között szemléletformáló fog- lai megyeszékhelyen két hónapja
lalkozásokon vehetnek részt, és indult el a képzés. Egyelõre a TIT
megismerhetik napjaink legfonto- Dísz téri épületében van a bázis,
sabb életterületeit. A program él- de a hosszú távú terv az, hogy a
ménypedagógiai
módszertanra Kazinczy tér 1. szám alá költözze-

nek. Az épület tervezése és felújítása azonban még folyamatban
van.
A programok bemutatásán részt
vett dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és Balaicz Zoltán polgármester is. A kormánymegbízott
többek között elmondta: az intézmény a Kárpát-medencei tehetséggondozás bázisa is lesz a jövõben, köszönhetõen annak, hogy a

kormány új lendületet adott a már
huszonöt éves múltra visszatekintõ
alapítványnak.
A polgármester az elhangzottakra reagálva hozzátette: a város
számára mindig fontos volt a tehetséges fiatalok támogatása, tavaly
„Tehetségbarát önkormányzat” címet is nyertek. Bízik benne, hogy a
Mathias Corvinus Collegium képzései hatékonyan egészítik majd ki
az iskolákban zajló oktatást.

A
UTÓIPARI BESZÁLLÍTÓ LETT
TERMÉSZETESEN ZALA(EGERSZEG)
A ZMT HUNGARY KFT. A SZAKKÉPZÉSRE IS KÍVÁN KÖLTENI

A VÁROS ÉS A TERMÉSZET VISZONYA
 Diákokat és városi civil szervezeteket szólított meg a Természetesen Zala/Természetesen Egerszeg elnevezésû program,
melynek stílszerû helyszíne a Csácsbozsoki Arborétum volt.
– b. k. –
Az erdész, a vadász, biológuspedagógus, a természetfotós, a
turisztikai szakember és a mozgásában korlátozott ember véleménye hangzott el az ország egyik
legzöldebb vidéke, Zala megye és
Zalaegerszeg természeti értékei
kapcsán. A kistelepülésekben tobzódó megyében jellemzõen a városi emberek többségének is valamilyen vidéki kötõdése van rokoni
szálak útján. A nevezett program
is a város és a természet viszonyát helyezte elõtérbe. Az augusztusban záródó projekt iskolák,
nagycsaládosok, civil szervezetek
és fogyatékkal élõk bevonásával
zajlik.
A diákokat szólította meg az
elsõ napi rendezvény, ahol is a
környezettudatosságra nevelésen
volt a hangsúly. Az andráshidai, a
teskándi iskolák és a Zrínyi-gimnázium tanulóit invitálták a virtuális világ uralta létbõl a természetbe. A városi felnõtt civil szerveze-

teket egy másik alkalomra várták.
Ekkor a természetvédelemmel és
turizmussal kapcsolatos szakemberek osztották meg véleményüket. Így többek között Tuboly Andrea, a Tourinform-iroda vezetõje,
aki az erdõrõl, mint turisztikai célpontról, illetve a jelen korban virágzó aktív turisztikáról szólt
részletesebben, miközben érin-

 Autóipari alkatrészek gyártásába fogott a ZMT Hungary Kft.
Az idén tízéves zalaegerszegi
vállalkozás ehhez saját beruházásban új CNC fémmegmunkáló
gépet szerzett be félmillió
euróért. A cég a szakképzéshez
csatlakozva gyakorlati képzési
programot kíván indítani az elkövetkezõ öt évben, ugyancsak
saját költségén.

tette a város zöldövezetének történetét is. Dudás Gyula, a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének elnöke azokra a nehézségekre hívta fel a figyelmet,
amelyekkel a mozgáskorlátozottaknak kell szembenézni, ha természetbeni kirándulást terveznének. Érdekes színfoltja volt a napnak Pezzetta Umberto fotóriporter – AL –
Az új gép ünnepélyes indításán: Ferenczi Sándor fõtechnológus,
elõadása. A több díjjal elismert foBalaicz Zoltán és Biró Dániel
Mindezt Biró Dániel tulajdonostóst ritkán hallani, úgy mint elõadót, viszont személyét és képeit ügyvezetõ jelentette be a beruhá- tani, szakkör vagy továbbképzés A zalaegerszegi ZMT Hungary Kft.szinte mindenki ismeri. Bár beval- zás átadásán. Mint fogalmazott, formájában gyakorlati helyszínt biz- vel 2020 januárjában, még a koronagy kihívás volt, de a beszállítók- tosítva számukra, hogy a legmo- navírus-járvány kitörése elõtt vették
nak köszönhetõen fel tudtak ké- dernebb gépeken ismerkedhesse- fel a kapcsolatot. Az itt elõállított
szülni az új feladatra, az autóipari nek meg a szakmával. Szeretnék, termékek szériagyártását Szlovéalkatrészek gyártására, amit idén hogy megfelelõ tudáshoz jussanak. niában fogják végezni.
tavasszal indítottak el. A beruházás Várják õket munkatársként is. FejBalaicz Zoltán, Zalaegerszeg
költségét saját erõbõl és banki hi- lõdésre, elõrelépésre is lesz lehetõ- polgármestere azt mondta, elõretelbõl teremtették elõ. A fejleszté- ségük, hiszen meglévõ munkatár- mutató és jövõbe tekintõ hozzáálsek mellett a munkakörnyezetre is saikat is folyamatosan képzik. A fia- lás az, hogy a fiatalokat foglalkozodafigyelnek, hogy többet adhas- talok melletti nyitásukat az is mutat- tató cég 50 milliót kíván költeni a
sanak munkatársaiknak. Ezért ja, hogy kollégáik többsége 20 és szakképzésre, amelyben a Zalaolyan forgácsolóüzemet alakítottak 30 év közötti.
egerszegi Szakképzési Centrum
ki, ahol hófehér, tükörtiszta padló
Az autóipari alkatrészgyártással lesz a partnere. Méltatta továbbá
és növények vannak. Tették ezt az- a ZMT Hungary Kft. a szlovén Iskra azt is, hogy európai uniós és állazal a céllal, hogy vonzóvá tegyék a Mehanizmi iparvállalat beszállítójá- mi támogatás nélkül, saját erõbõl
szakmát a fiatalok számára. Ennél vá vált. Tomaz Filipovic, a cég kép- hajtották végre beruházásukat. A
is tovább mennek, a város vezeté- viselõje elmondta, hogy a több mint több lábon álló, közel 100 fõt fogsével egyeztetve öt évre szóló kép- 800 fõt foglalkoztató vállalat 2019- lalkoztató vállalkozás tavaly megzési programot indítanak, amire 50 ben 9,1 millió euró forgalmat ért el. közelítette, idén pedig várhatóan
lotta, nem klasszikus természet- millió forintot szánnak. Nemcsak a Jelentõs multinacionális cégekkel, átlépi az egymilliárd forintos forfotós, nem is rendelkezik az eh- középiskolásokat, de az általános illetve több mint 180 beszállítóval galmat, ami mutatja, hogy komoly
hez szükséges speciális felszere- iskolásokat is meg szeretnék szólí- dolgoznak együtt az egész világon. szereplõje a város gazdaságának.
léssel, azért gyönyörû felvételeket osztott meg a résztvevõkkel,
melyben a zala táj akár extra természeti viszonyok között és a tõle megszokott nem szokványos
nézõpontokból készültek. Gyõrvári Attila megyei fõvadász pedig
a néhány éve a környéken is terÉLELMISZERIPARI SZAKTANÁCSADÁS  MARKETING
jedõben lévõ állatról, az aranysakálról tartott ismertetõt. Az elõKERESKEDELEM  KÜLFÖLDI CÉGKÉPVISELET  INNOVÁCIÓ
adások végén a résztvevõk az arINGATLANFEJLESZTÉS ÉS -KÖZVETÍTÉS  SZAKVÁSÁRI KÉPVISELET
borétumban tettek sétát.
A Kvártélyház szervezte prog8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12–14. Tel./fax: +36 92/312-680
ram házigazdája a Zalerdõ Zrt.,
moderátora Domján István iskolaz Mobil: +36 30/9462-113 z E-mail: postmaster@foodoffice.t-online.hu és info@helpkft.hu
igazgató, vadász volt.

Több mint 30 éve a partnerek szolgálatában

Food Office Kft.

Pezzetta Umberto fotoriporter elõadása.
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A JÁTÉKOSFILOZÓFIA NEMVÁLTOZOTT

MAGYAR FOCI
TÖRTÉNETÉRÕL

 Szabadtéren, a Hevesi Sándor Színház elõtti Ruszt téren nyitották meg A magyar labdarúgás története kiállítást. Az MTI Nemzeti
Fotótárának képein megelevenedik a magyar labdarúgás története. Többek között az Aranycsapat legendás gyõzelmei, a magyar
labdarúgás eddigi sikerei vb-k, Eb-k, olimpiai szereplések sikerei.
Aki részletesebben akarja látni a magyar labdarúgás történetét,
az a nemzetifototar.hu internetes oldalon megteheti.

MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC
 Az elmúlt évi bajnokságban a kilencedik helyen zárt a ZTE FC
a labdarúgó NB I-ben. A zalai csapat az elmúlt héten kezdte meg
a felkészülést a következõ idényre. Az új idény terveirõl sajtótájékoztatón számoltak be.

Megnyitójában Gecse Péter alpolgármester köszönetet mondott a
Nemzeti Fotótár munkatársainak,
hogy a kiállítás Egerszegre költözött. Álláspontja szerint az ilyen bemutatók erõsítik a nemzeti tudatot,
az összetartozás érzését. Hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg 1996-tól
a nemzet sportvárosa. A sport min-

den területe: a versenysport, az
utánpótlás-nevelés és a szabadidõs sporttevékenyég is megtalálható a városban. Egerszegen is a
labdarúgás a legnépszerûbb sportág. A ZTE FC egyszeres bajnok, és
azzal büszkélkedhet, hogy a Bajnokok Ligájában legyõzte a Manchester Unitedet. Örvendetes ténynek

 Hosszú idõ után indított csapatot a ZTE FC együttese az NB
III-ban. A tartalékcsapat, amely
a bajnokság nagy részében
utánpótláskorú labdarúgókkal
állt ki, nem vallott szégyent. A
harmadosztály Nyugati csoportjában a 13. helyen végzett.
12-szer gyõzött, 13 döntetlent
játszott és 13-szor kapott ki, 49
pontot szerzett a bajnokságban, amivel biztosan maradtak
bent.

TELJESÜLT A HÁRMAS CÉL

– Nagyon örülök a bentmaradásnak, a célkitûzések között az
elsõ helyen szerepelt. Büszke vagyok a fiúkra, a megkapaszkodás
felér egy bajnoki címmel – hangoztatta Bozsik József vezetõedzõ. – A bajnokság hajrájában kicsit nagyobb szerencsével elõrébb
is végezhettünk volna, de nem vagyok telhetetlen örülök a biztos
bentmaradásunknak.
– A bentmaradás mellett
egyéb célokat is a csapat elé
tûztek. A fiatalok fejlõdésének
felgyorsítása, az elsõ csapatnál

tartja, hogy a magyar labdarúgás
az elmúlt években válogatott és
klubszinten is elõrébb lépett.
Répánszky Lipót, az MTVA archívumának vezetõje elmondta, a
Nemzeti Fotótár Európa egyik legnagyobb archívuma. Tizenhárom
millió negatívot, és 300 ezer pozi-

tív képet õriznek, az utóbbiak
interneten megtekinthetõk. A kiállítással szeretnék bizonyítani, hogy
a magyar labdarúgásnak nemcsak
múltja, hanem jövõje is van.
A magyar foci története kiállítást egy nap után átköltöztette az
az önkormányzat a Dísz térre.

jén felmérik a játékosok állapotát.
A ráhangoló edzések után jön az
érdemi munka. A ZTE programjában hat edzõmérkõzés szerepel.
Az elsõt a Haladás ellen játszanák. A csapat edzõtáborozik is a
szlovén Roglán július 12–16. kö-

Szépe János, Vass Patrik). Az érzékenyebb veszteségek közé sorolta az ukrán Artem Favorovot,
akit visszarendelt a Puskás Akadémia, akárcsak Szánthó Regõt, a
fiatal játékos a Ferencvárosnál
kezdte meg a felkészülést, külföldi
szerzõdés is felmerült vele kapcsolatban. Kevés az esély, hogy
továbbra is a ZTE játékosa maradjon. A sportigazgató elmondta,
hogy a jövõben sem változik a zalai klub filozófiája. Ennek értelmében fiatal magyar játékosoknak kívánnak lehetõséget biztosítani,
akik a sportigazgató szerint szívesen jönnek Egerszegre. Így került
a ZTE-hez kölcsönbe a Puskás
Akadémiától Huszti András védõ
és Hamburgból végleg Beke Péter
támadó. Természetesen rutinos játékosokra is számítanak, õk adnák
a csapat vázát. Az átigazolásban
nem kapkodnának, álláspontjuk
szerint a végén olyan játékosokhoz is hozzájuthatnának, amelyekrõl most csak álmodnak.
Waltner Róbert vezetõedzõ elmondta, hat és fél hét felkészülést
tervez. Idén is több távozó volt a
csapatból, köztük meghatározó tudású játékosok. A felkészülés ele-

zött. Itt kétszer játszanak edzõmérkõzést.
Bobál Dávid csapatkapitány
hangsúlyozta, hogy a játékosok
már nagyon várták a felkészülés
kezdetét. A hosszúra nyúlt szünetben a csapat jól kipihente magát.
A célokról szólva elmondta, szeretnének minél elõrébb végezni a
bajnokságban. A hibákat kijavítani.
Bizakodik, a csapat játéka tovább
fejlõdik, amibõl akár egy jó szereplés is összejöhet.
Újdonság, hogy a ZTE Aréna
gyepszõnyegét kicserélték, jó minõségû pálya várja a ZTE FC-t.
Az MLSZ-ben közben elkészítették az élvonal sorsolását, a zalaiak az elsõ fordulóban a Fehérvár FC-t fogadják.

SOKAT ÉRT AZ NB III-AS BENTMARADÁS A ZTE II-NÉL

kevesebb lehetõséget kapó játékosok játékban, formában tartása. Miként valósultak meg az
újabb célok?
– A három célkitûzés jól találkozott egymással. A bentmaradás si-

EZÜSTÉREM BIRKÓZÁSBAN

került, a fiatalok a felnõttek között
mindenképpen fejlõdtek, és biztosítottuk a visszajátszóknak a játéklehetõséget. Amiért a vezetés létrehozta a tartalékcsapatot, a megfogalmazott célokat teljesítettük.
Örvendetes tény, hogy a fiatalok
közül többen az elsõ csapatban is
bemutatkoztak. Sok tapasztalatot
szereztünk, amelyet szeretnénk
hasznosítani a következõ idényben.
– A fiatalok közül kifejezetten
kinek a fejlõdését segítette elõ
az NB III?
– Név szerint nem neveznék
meg senkit. A harmadosztályú
csapatban több korosztály játékosai, az U–17-tõl felfelé megfordultak. Mindenképpen jótékonyan hatott a játékosokra, hogy az NB IIIban is játszottak, nemcsak a saját

korosztályukban.
Bizakodom,
hogy jövõre komoly játékerõt képviselhetünk az NB III-ban, még akkor is, ha csökkent a harmad osztály létszáma.
– A következõ idénynek milyen célokkal vágnak neki?
– Továbbra is szerénynek kell
maradnunk, alapból a bentmaradást célozzuk meg. Annál is inkább, mert a legtehetségesebb játékosok, akár egy kölcsönadási
szerzõdés keretében az NB II-ben
is kipróbálhatják magukat, de lehetõséget kapnak a ZTE elsõ csapatánál is. A hármas cél jövõre
sem nagyon változik. Jó lenne elõrelépni az eredményesség terén,
és a másik két célt is magabiztosan teljesíteni. A klub és a játékosok szempontjából mindenképpen
ez lenne az üdvözítõ.

MODELLVÁLTÁS
A FÉRFI KOSÁRLABDÁZÓKNÁL
 Új klubmodellt alakítanak ki a
Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapatánál. Bevezetik a
szakmai igazgatói posztot. Az
új feladatot a klubnál Puskás
Artúr tölti be.
A 45 éves szakember 13 évesen ismerkedett meg kosárlabdával. A Ganz-Mávagban kezdte játékos-pályafutását. Ötvenöt alkalommal szerepelt a magyar utánpótlás-válogatottban. Felnõttként
szerepelt a Batta KE, MAFC, Jászberény, Dombóvár, Nyíregyháza
csapataiban. A Debreceni Vadkakasokkal nemzetközi porondon is
bemutatkozott az ULEB Kupában.
Edzõi pályáját a rekordbajnok
BSE-nél kezdte. Az utóbbi nyolc
évben a Bp. Honvéd felnõttcsapatának szakmai munkáját irányítot-

 Gyõrben rendezték meg a
lányok serdülõ és a diák II.
korosztályának birkózóbajnokságát, emellett a gyermekbirkózógálán a legfiatalabb
korosztály is szõnyegre lépett.

Sallói István, a klub sportigazgatója új év, régi reményekkel
kezdte mondandóját. Elsõ lépcsõben szeretnének bent maradni, de
jó lenne az elsõ hatban végezni. A
ZTE-bõl idén is akadtak szép
számban távozók (Szalay Dániel,

 Az NB II-es röplabdabajnokság egyik csoportjában lett bajnok a ZTE RK férficsapata. Az
ünnepélyes éremátadót az Ostoros Károly Csarnokban tartotsokról. Gratulált a férficsapat bajták. A megjelenteket TomaA versenyen Kerti Réka, a Zala- nóczy Tibor, az egerszegi röpnoki címéhez.
egerszegi BSE versenyzõje 42 ki- labdalegenda köszöntötte.
Ludvig Zsolt, a Magyar Röplablóban a döntõig menetelt, ott kada Szövetség fõtitkára hangsúlyozpott ki ellenlábasától, és ezüstérDala Bernadett, a klub elnöke ta, 2020-ban nem sikerült befejezni
met szerzett. A zalaiak tehetséges köszöntõjében
hangsúlyozta, a bajnokságot. Az idei szezont ösversenyzõje a diákkorcsoport hogy kihívásokkal telei idényen szefogással igen. Örült, hogy a
után, a serdülõknél is érmet szer- vannak túl. Az elnök megemlékezett.
zett a pár hónapja elhunyt elõdjéA serdülõk mellett a gyermek rõl, Merth Attiláról is, akinek nagy
korosztály (2012–2014) számára szerepe volt az egerszegi röplabrendezett gálaversenyen is jól sze- da újjászervezésében.
repeltek a ZBSE fiataljai, négy érBalaicz Zoltán polgármester
met szereztek.
hangsúlyozta: örül, hogy a röplabEredmények.
da ismét a város egyik értékes
24 kg: 3. Ferincz Vince. 30 kg: sportjává vált. Méltatta a néhai el2. Varga Borka. 32 kg: 2. Kerti Kur- nök Merth Attila szerepét, emberszán. 34 kg: 1. Tímár Bence. Fel- ségét, szervezõmunkáját, amelyet
készítõ edzõk: Berzicza Ferenc, nagy szívvel végzett. Az önkorGerencsér Zoltán, Gerencsér Ro- mányzat a járványügyi helyzetben
land, Tornyos Dorina.
sem feledkezett meg a röplabdá-

ta, több mint 250 alkalommal ült a
kispadon. Mellette a Bp. Honvéd
Akadémiáján a kiválasztásért felelõs szakemberként dolgozott.

ÉREMÁTADÓ A ZTE RK-NÁL

ZTE révén Zalaegerszegen ismét
magára talált a sportág. A röplabda
egyre népszerûbb a világban.
A köszöntõk után a ZTE bajnokcsapatának tagjai, vezetõi,
edzõi átvették az aranyérmet a
szövetség fõtitkárától.
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