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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Sétányépítés és
útfelújítás
lakossági kérésre

(2. oldal)

Restart
a sportcsarnoknál

(3. oldal)

Dombérozás
32 településen

(4. oldal)

Közös mester,
eltérõ mûvészi
utak

(5. oldal)

KINYITOTT AZ AQUACITY
GYERMEKTÁBOROK, RETRÓNAP, FÕZÕVERSENY

Amikor 2020-ban a koronavírus
miatt megszorító intézkedéseket
kellett hoznunk, át kellett gondol-
nunk azt is, mi legyen az Aqua-
Cityvel – említette Balaicz Zoltán. –
Végül jó döntésnek bizonyult, hogy
olcsóbb jegyárakkal kinyitottunk,
mert sok családnak le kellett mon-
dani a legtöbb külföldi és belföldi

nyaralást, vannak, akik elvesztették
a munkájukat, mások a gyermek-
felügyelet érdekében feláldozták a
szabadságukat, így nem is gondol-
hattak utazásra. Ebben a helyzet-
ben Zalaegerszeg és az AquaCity
nem tehette meg, hogy ne nyisson
ki, és ne biztosítson legalább egy
pótnyaralási lehetõséget az embe-
reknek. Ezért döntöttünk úgy, hogy
2020-ban és 2021-ben is nyitva kell
lennie a létesítménynek. 

Idén, 2022-ben sem kaptuk
vissza a régi életünket: háború a
szomszédunkban, nemzetközi
nyersanyaghiány, világméretû inflá-
ció, gazdasági szankciók, nemzet-
közi energiaválság. Ezért az a dön-
tés született, hogy miközben orszá-

gos szinten 20–25 százalékkal drá-
gultak a strandbelépõk,  addig Zala-
egerszegen még a 2019-es „utolsó
normális, vagy békeév” áraihoz ké-
pest is olcsóbb jegyárakat kínálunk.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ elismerõsen szólt az önkor-
mányzat döntésérõl, hiszen Zala-
egerszeg példát mutat, elérhetõ
jegyárakkal segítve a helyi és kör-
nyékbeli családokat, polgárokat a
szabadidõ hasznos eltöltésében.

Bánhegyi Péter, a Zalaegersze-
gi Létesítményfenntartó Kft. ügy-
vezetõje jelezte, hogy a szezon
kezdete elõtt önkormányzati és
saját forrásból 27 millió forintot for-
dítottak karbantartásra és fejlesz-
tésre az élményparkban. Az
AquaCity idén is számos progra-
mot kínál, a hagyományos jóté-
konysági családi nap a fõzõver-
sennyel együtt augusztusban, de
szerveznek sportnapot, retrónapot
és gyermektáborokat is, továbbá
idén is tartanak strandröplabda-
bajnokságot és a strandkönyvtár is
várja az érdeklõdõket.

BUDAPESTI
TÁRGYALÁSOK

Budapesten, a Kulturális és
Innovációs Minisztériumban
tárgyalt Balaicz Zoltán polgár-
mester Pölöskei Gáborné szak-
képzésért felelõs helyettes ál-
lamtitkárral az állami fenntar-
tásban mûködõ zalaegerszegi
technikumok képzéseirõl, a
szakképzési fejlesztésekrõl, a
várható infrastrukturális beru-
házásokról, a munkaerõpiaci,
céges együttmûködésekrõl, a
szakember-utánpótlásról és a
munkaerõhiány enyhítésérõl.

A nemrég elkészült és átadott
duális szakképzõ központ mellett
egy új, modern tanmûhely fog
épülni 2024-ig, erre EU-s pályáza-
tot nyújt be a Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum. Elkezdõdött a
Széchenyi István Technikum felújí-
tása, melynek részleteirõl hamaro-
san beszámolunk. Még idén elkez-
dõdhet a Deák Ferenc Technikum
felújítása is, jelenleg a közbeszer-
zési eljárás van folyamatban.

Az egyik legnagyobb feladat a
Ganz Ábrahám Technikum felújítá-
sa és bõvítése lesz (melybe beta-
gozódott a korábbi Munkácsy Mi-
hály Technikum is). Jelenleg ké-
szülnek a tervek, 2024-re a beru-
házás is folyhat már.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A szezonbeharangozó sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgár-
mester emlékeztetett: az AquaCity 20 éve, a 2002-es megnyitása
óta szolgálja a várost és annak vendégeit. Azóta számos változás
történt a hazai turizmusban, az utazási szokásokban, itthon elké-
szült az új uszoda, tanuszoda és városi strand, az Alsóerdei
Sport- és Élménypark, megújultak a múzeumok, azonban Zala-
egerszeg idegenforgalma szempontjából még mindig az
AquaCity a fõ húzóerõ. 

Fortó: Seres Péter

Bár közel 10 évvel ezelõtt, 2013.
január 1-én az általános iskolák, a
középiskolák és a kollégiumok álla-
mi fenntartásba kerültek, így az ön-
kormányzatnál csak a bölcsõdék és
az óvodák maradtak, hagyománya-
inkhoz híven a tanév végén idén is
tanévzáró vacsorán mondtunk kö-
szönetet az intézményvezetõknek
és rajtuk keresztül valamennyi kol-
légának az elvégzett munkáért –
írja Facebook-bejegyzésében Ba-
laicz Zoltán polgármester.

A koronavírus világjárvány
miatt 2020-ban és 2021-ben elma-
radt ez a köszönetnyilvánítás, de
most újra együtt lehettünk. Az ese-
ményre meghívtuk a kulturális, az
egészségügyi és a szociális intéz-
mények, valamint a sportlétesít-
mények vezetõit is. 

Elköszöntünk a nyugdíjba vo-

nult korábbi igazgatóktól (Horváth
Attila – Zrínyi Miklós Gimnázium,
Mátai Ferenc – Landorhegyi Álta-
lános Iskola), az intézményveze-
tõk pedig ugyancsak ajándékkal
köszöntek el Velkey Pétertõl, aki
23 év (1999–2022) osztályvezetõi
munka után nyugdíjba vonult. Tel-
jesen nem szakad el az önkor-
mányzattól, hiszen városvezetõi
felkérésre polgármesteri kulturális
tanácsadóként továbbra is számít-
hat rá a közösségünk.

Az eseményen Balaicz Zoltán
polgármester mondott köszöntõt.
Elhangzott: bár változhat a fenntar-
tó, a mi városunk mégis úgy gondol-
ja, hogy a Zalaegerszegen mûködõ
intézményekbe továbbra is fõleg
zalaegerszegi diákok járnak (zala-
egerszegi szülõkkel, nagyszülõkkel,
családdal), és a tanárok nagy része

is zalaegerszegi, ezért nekünk –
még ha nem is vagyunk már sem
fenntartók, sem mûködtetõk – ez-
után is támogatni és fejleszteni kell
ezeket az intézményeket. A felújítá-
si program folyamatosan zajlik, sõt,
a következõ évekre is megvan a
menetrend és a szükséges forrás. 

Bejelentette: az eddig önállóan
mûködõ Humánigazgatási Osztály
betagozódik a Polgármesteri Kabi-
netbe, így létrejön egy nagy osz-
tály két csoporttal, amely ezentúl
egységesen tudja koordinálni az
összes intézményt, a programo-
kat, a szervezési feladatokat. Ez a
modell mûködik a Zalaegerszeg-
gel megegyezõ nagyságrendû Ka-
posváron, Veszprémben, Egerben
és Hódmezõvásárhelyen is. 

A kibõvült szervezeti egység to-
vábbra is Polgármesteri Kabinet
néven mûködik, osztályvezetõje
Dippold Márton kabinetfõnök.
Munkáját két osztályvezetõ-he-
lyettes segíti: Matics Attila és Hor-
váth Gábor, aki alá a Városháza
negyedik emeletén mûködõ Hu-
mánigazgatási Csoport tartozik
majd.

TALÁLKOZÁS AZ INTÉZMÉNYVEZETÕKKEL
SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Zalaegerszegen összesen 48 nevelési-oktatási intézmény mû-

ködik (4 önkormányzati fenntartású bölcsõde, 15 önkormányzati
fenntartású óvoda, 1 egyházi fenntartású óvoda, 2 alternatív óvo-
da, 10 állami fenntartású általános iskola, 1 egyházi fenntartású
általános iskola, 1 alternatív általános iskola. 10 állami fenntartá-
sú középiskola, 1 egyházi fenntartású középiskola és 3 állami
fenntartású kollégium). 



A Budai-völgyben helyreállít-
ják az útburkolatot, míg Kasza-
házán sétányt létesítenek. A
Kovács Károly Városépítõ
Program keretében megvalósu-
ló beruházások helyszínein saj-
tóbejárást tartott a város veze-
tése az elmúlt héten.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester
elmondta, a Budai-völgy is tipikus
példája annak, hogy az elmúlt év-
tizedekben folyamatosan épültek
be a várost körülölelõ dombok,
hegyek. Az ide települõ lakosság
részérõl egyre nagyobb elvárás
lett, hogy mindenhova aszfaltos
utak vezessenek. Mindemellett
útfelújításokra is igény jelentke-
zett: a Budai-völgyben is kérték a

lakók a tönkrement burkolat hely-
reáállítását. Kiemelte: a bruttó
35,5 millió forintba kerülõ beruhá-

zást az önkormányzat saját erõ-
bõl nem tudná megvalósítani,
ezért jelentõs a Kovács Károly
Városépítõ Program, amelynek

keretében állami forrásból finan-
szírozni tudják ezt a rekonstruk-
ciót is.

Szilasi Gábor településrészi
önkormányzati képviselõ elmond-
ta, az Alsóerdei út felöli szakaszon
kitérõt létesítenek, valamint az ív
szélesítését terméskõ ívkorrekció-
val oldják meg mintegy 44 méte-
ren. Ezzel megszûnik a tolatás,
mert a jármûvek elférnek egymás
mellett. Ezen a részen 95 méter
hosszban fogják teljes szélesség-
ben leaszfaltozni az utat. A Budai-
völgyrõl nyíló közel 80 méter hosz-
szú utat is felújítják. Az esõzések
miatti kimosódásokat kiemelt sze-
gélyekkel akadályozzák meg
mindkét szakaszon. Közel kétszá-
zan élnek a Budai völgyben. A biz-
tonságos gyalogosközlekedés ér-
dekében az Alsóerdei út irányába
lépcsõsort fognak építeni a lakók

kérésére. A folytatásban a
Gyöngyvirág utca helyreállítása
valósulhat meg a Kovács Károly
Városépítõ Program keretében. 

A gyalogos-közlekedés megte-
remtése érdekében a Levendula
és Kaszaházi utcák között sétány
épül. Németh Gábor településré-
szi önkormányzati képviselõ el-
mondta, a földes, kavicsos úton a
babakocsit is nehéz volt tolni,
ahogy gyalogosan és kerékpárral
is szinte lehetetlen volt közlekedni.
A lakosok kérésének eleget téve
valósul meg a beruházás. A Ka-
szaházi útról induló, 37 méter
hosszú alsó szakaszt leaszfaltoz-
zák, amelyen gépjármûvel és gya-
logosan is lehet közlekedni. A fel-
sõ, 130 méter hosszú szakaszán
lépcsõsort létesítettek térkõburko-
lattal, amit korlát és növénytámfal
is véd majd. A lépcsõfokok magas-
sága 15 centiméter, mélysége 90
centiméter, ami a babakocsival va-
ló közlekedést is megkönnyíti. A
kaszaházi sétányon kiépítik a csa-
padékvíz-elvezetést és a közvilá-
gítást is a Kovács Károly Város-
építõ Programból finanszírozott
bruttó 46 millió forintos beruházás
keretében.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
helyszínen tartott sajtótájékozta-
tón felidézte azokat a beruházá-
sokat, amelyek az északi ipari
park bõvítését illetve megközelíté-
sének javítását szolgálták az el-

múlt idõszakban. Mint mondta,
ilyen volt a Kispáli út felújítása,
ami 2020-ban készült el 227 millió
forintból. Mint fogalmazott, ennek
folytatása a mostani projekt,
amelyben több mint 660 millió fo-
rintos ráfordítással körforgalom
épül a Kispáli út és a 76-os fõút

keresztezõdésében, illetve kerék-
párút a Zalaegerszeg–Kispáli be-
kötõúton. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy a jármûipari tesztpá-
lyán mintegy 20 milliárd forintos
költséggel építik az utolsó elemet,
a nagysebességû tesztekre alkal-
mas ovális pályát, amely 50 szá-
zalékos készültségen áll. Hozzá-
tette, a tesztpályát folyamatosan
igénybe veszik a jármûiparban ér-
dekelt világcégek. Bejelentette,
hogy a Rheinmetall 25 ezer négy-
zetméteres harcjármûgyára elké-
szült, július elején lesz a mûszaki
átadása. Az osztrák AVL felépült

autóipari fejlesztõközpontjában
már a beköltözésnél tartanak.

Németh Gábor önkormányzati
képviselõ azt mondta, az északi
ipari parkban gombamódra nõnek
ki az egyes gyáregységek, iroda-
házak, ami a forgalom növekedé-
sét is magával hozta. A megépülõ
körforgalom és kerékpárút bizton-
ságossá teszi a közlekedést nem-
csak az ott dolgozók, de a ságodi
településrészen élõk számára is. 

Oláh Gábor, a Városfejlesztõ
Zrt. vezérigazgatója az elhangzot-
takhoz azt tette hozzá, hogy a köz-
lekedésbiztonságot szolgáló beru-
házást az ipari park nagymértékû
fejlõdése tette indokolttá.

A körforgalmat illetve a ságodi
utca végpontjától a Barényi Béla
utca csatlakozásáig létesülõ ke-
rékpárutat is közvilágítással látják
el. Felújítják a Zalaegerszeg–
Kispáli bekötõutat, ahol és a kör-
forgalmi csomópontban a csapa-
dékvíz-elvezetést is kiépítik.

2 Közélet
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Zalai HUKE Kft.
zalaegerszegi és sárvári telephelyeire

LAKATOS-KARBANTARTÓ
munkakörbe munkatársat keres

1 mûszakos munkarendbe.

A POZÍCIÓHOZ TARTOZÓ FELADATOK:
• telephelyen lévõ gépek, berendezések általános

karbantartása 
• karbantartásból eredõ javítások elvégzése
• elvégzett karbantartások, javítások, kiépítések, hiba-

elhárítások dokumentálása, munkalapok vezetése

A pozíció betöltéséhez szükséges:
• lakatos szakmunkás-bizonyítvány
• hegesztõ szakvizsga
• pontos, precíz, önálló munkavégzés
• nagy teherbírás
• B-kategóriás jogosítvány

Elõnyt jelent:
• lakatos munkakörben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• szakmai fejlõdési lehetõség 
• prémium
• egyedi technológiák megismerése

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Sárvár

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését,
kérjük, juttassa el önéletrajzát és motivációs levelét

veronika.pajter@huke.hu címre.

További információért hívja
a +36-70/414-7866-os telefonszámot!

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

GÉPJÁRMÛ-TAKARÍTÓ
Elvárások: • B-kategóriás jogosítvány,

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

ELÕNY: • terhelhetõség,
• rendezett családi körülmények.

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

teljesítményarányos bérezés, stabil háttér
• Összetartó, jó csapat

Fényképes önéletrajzokat a

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

– V. Zs. – 

Dr. Káldi Dávid arról beszélt,
hogy a 2022-es költségvetés  má-
sodik negyedéves módosítása so-
rán az év elején elfogadott fõösz-
szeg 3,136 milliárd forinttal növe-
kedett (67,033 milliárd forintra
nõtt), ez számos pozitív fejlemény-
nek köszönhetõ. Kormányzati
kompenzáció kapcsán 400 millió
forinttal számolt az önkormányzat,
végül  529 millió forint állami támo-
gatásban részesült Zalaegerszeg.
A szakminisztérium átvállalta Czo-
bor Mátyás szobrának és a
Szelestey-gyûjtemény megvásár-
lásának összegeit is, és megérke-
zett az új múzeumi szárny, a
Mindszentyneum fenntartására
elõirányzott plusz 100 millió forin-
tos állami keret is. Igy elõrelátható
és kiszámítható a 2022. évi költ-
ségvetés – fogalmazott a frakció-
vezetõ. 

Ismertette azokat a helyszíne-
ket, ahol a településrendezési ter-
vek és építési szabályzatok módo-
sításra kerültek. Külön megemlí-
tette a Petõfi utca 13. szám alatti
elbontott ház helyére tervezett tár-

sasház megépítését, valamint a
Mártírok és Kisfaludy utcák sarkán
a volt épületek helyén kialakítandó
parkolókat. Szólt az önkormányzat
vállalkozásfejlesztési és befekte-
téstámogató programjairól szóló
rendelet módosításáról is. 

Szilasi Gábor arról tájékozta-
tott, hogy az Egerszeg-kártya 20
százalékos kedvezményét kiter-
jesztették a Göcseji Múzeum új
szárnyára, a Mindszentyneumra
is. Megemlítette, hogy negyedmil-
liárd forintos beruházás keretében
teljesen megújul a kertvárosi vá-
rosrészben az Apáczai Mûvelõdé-
si Központ tornacsarnoka, vala-
mint 60 millió forint ráfordítással a
Liszt-iskola tornacsarnoka is. Az
állatok tartásáról szóló rendelet
módosítása kapcsán megjegyez-
te, hogy a felelõtlen állattartóknak
nagyobb terhet kell vállalnia, nem
fizet mindent helyettük a jövõben
az önkormányzat.

Elhangzott továbbá, hogy pá-
lyázatot írnak ki a Mindszenty-
neumban kialakított kávézó és
ajándékbolt valamint a Helyi Ter-
melõi és Kézmûves Piacon szö-
vetkezeti bolt hasznosítására.

KÖZGYÛLÉS UTÁN
FIDESZ–KDNP SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A nyári szünet elõtti utolsó városi közgyûlés legfontosabb

döntéseirõl tartott sajtótájékoztatót dr. Káldi Dávid frakcióvezetõ
és Szilasi Gábor frakcióvezetõ helyettes.

KÖRFORGALOM ÉS KERÉKPÁRÚT ÉPÜL
A KISPÁLI ÚT ÉS A 76-OS FÕÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN
A jármûosztályozós csomópont átépítésével körforgalmat ala-

kítanak ki a Kispáli út és a 76-os fõút keresztezõdésében az Ipari
területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen címû TOP-
projekt keretében. Az új közlekedési csomópont és a csatlakozó
útmunkálatok várhatóan az év végére készülnek el. 

Oláh Gábor, Vigh László, Balaicz Zoltán és Németh Gábor

SÉTÁNYÉPÍTÉS ÉS ÚTFELÚJÍTÁS LAKOSSÁGI KÉRÉSRE
A KOVÁCS KÁROLY VÁROSÉPÍTÕ PROGRAM KERETÉBEN

Budai-völgy: Balaicz Zoltán és Szilasi Gábor

BUDAPESTI
TÁRGYALÁSOK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szakképzésben az elmúlt év-

ben emelkedett a diákok létszáma,
reméljük, ez a folyamat folytatódik,
hiszen egyre nagyobb a munka-
erõhiány, a zalaegerszegi nagybe-
ruházások pedig jelentõs szakem-
berlétszámot igényelnek majd a
következõ években.

* * *
A Technológiai és Ipari Minisz-

tériumban tárgyalt dr. Raisz Anikó
környezetügyért és körforgásos
gazdálkodásért felelõs államtitkár-
ral Balaicz Zoltán polgármester,
Bali Zoltán alpolgármester és
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. el-
nök-vezérigazgatója. A megbe-
szélésen érintették a vízgazdálko-
dási feladatokat, az ivóvíz- és
szennyvízvagyon fejlesztésére vo-
natkozó pályázatokat, a hulladék-
gazdálkodási elképzeléseket és a
beruházási projekteket.



Két év kihagyás után idén új-
ra megrendezik a Restart Fesz-
tivált. A szervezõk – Horváth
Szilárd és Szabó Zoltán – 2017-
ben álmodták meg a progra-
mot, mely az egészséges élet-
mód és a sport irányába tereli
az embereket.

– pet –

A kétnapos programra július
2–3. között kerül sor, mégpedig
egy új helyen: a fesztivál a belvá-
rosból a sportcsarnok melletti terü-
letre költözik. A szervezõk Balaicz
Zoltán társaságában tartottak saj-
tótájékoztatót a helyszínen. A pol-
gármester bízik benne, hogy ismét
sikeres lesz a rendezvény, hiszen
a kényszerpihenõ után az egész
fesztivált át kellett alakítani.

Horváth Szilárd elmondta: való-
ban, mind a sportolók, sportágak,
mind pedig a szponzorok részérõl
fel kellett eleveníteni a kapcsolato-
kat, és az új helyszín is más lo-

gisztikát igényel. A Restart Feszti-
vál a korábbi évek hagyományait
követve többféle sportot és ver-
senyszámot igyekszik népszerûsí-
teni. Profiknak és amatõröknek
egyaránt lesznek programok, és
több versenyre – köztük kvalifiká-
ciósra is – sor kerül a hétvége
alatt. Lesz többek között funkcio-

nális fitneszverseny, kosárlabda,
spártai akadályverseny, boxart,
félmaratoni váltóverseny, valamint
gyalog- és kerékpáros túrák a gye-
rekek és családok számára.

Természetesen most is gondol-
tak a kerekesszékkel élõkre. Szá-
mukra vívó-, kosárlabda- és kerék-
páros versenyeket is szerveznek –

tette hozzá Szabó Zoltán. De a
rolling fitness keretében ez utóbbi
sportágat is kipróbálhatják. Öröm-
teli, hogy például a kerekesszékes
vívás épp a korábbi Restart Fesz-
tiválokról kiindulva vált népszerû-
vé a városban. Sok, mozgásában
korlátozott fiatalnak és idõsnek se-
gítettek ezek a programok, s közü-
lük többen ma már aktívan mozog-
nak, közösségbe járnak vagy ver-
senyeznek. Mindezek hatására ja-
vult az életminõségük, mozgás-
koordinációjuk – hangzott el.

Horváth Szilárd hozzátette: egy
helyi cég jóvoltából készült egy ösz-
szerakható mini kosárpalánk, amit a
családok akár haza is vihetnek
majd, hiszen ebbõl az innovációs
játékból több száz darab érkezik a
fesztiválra. A hétvégére vendégeket
is várnak, Katus Attila edzõ, világ-
és Európa-bajnok sportoló, vala-
mint Erdei Zsolt profi ökölvívó világ-
bajnok is Zalaegerszegre látogat.

Idén is megrendezik a Fa-
templom Fesztivált Magyarföl-
dön július 8-a és 10-e között.
Az õrségi településen szabadté-
ri koncertekkel, irodalmi mûso-
rokkal és a szakrális elõadá-
sokkal várják az érdeklõdõket
három napon át.

– AL –

Az esemény beharangozó saj-
tótájékoztatóját a Göcseji Falumú-
zeum fatemplomában tartotta
Gryllus Dániel, a fesztivál egyik
alapítója, a Kaláka együttes veze-
tõje, Takáts Eszter, dalszerzõ, elõ-
adómûvész és Tóth László, a Vá-
rosi Hangverseny- és Kiállító-
terem, valamint a Zalaegerszegi
Szimfonikus Zenekar vezetõje. 

Gryllus Dániel felidézte, hogy
Rátóti Zoltán, Magyarföld polgár-
mestereként kezdeményezte a
templom felépítését. Az adomá-
nyokból elkészült ökumenikus
templom felszentelésének elsõ év-
fordulóján tartottak egy ünnepet
2011-ben. Elhatározták, hogy a
diósgyõri Kaláka Fesztivál mintá-
jára itt valami mást csinálnak, így
nõtte ki magát a magyarföldi kü-
lönleges atmoszférájú esemény
fesztivállá az évek során. 

Július 8-án, pénteken 17 órakor
fellép a beás és lovári cigány nép-
zenét játszó Romungro, 18 órakor
Takáts Eszter és Molnár Zoltán
duó ad koncertet régi szerzemé-
nyekkel és új dalokkal, amelyek az
õsszel megjelenõ lemezükön is
rajta lesznek. Ezt követõen a Zala-
egerszegi Szimfonikus Zenekar
lép a színpadra. Tóth László, a ze-
nekar vezetõje elmondta: Beetho-
ven c-moll zongoraversennyel
kezdenek, majd a Kalákával közö-
sen adnak elõ dalokat. Aznap este
részt vesz a Bartók és a paraszt-
zene címû elõadásban is Bognár

Szilvi és Szokolay Dongó Balázs
társaságában.

A háromnapos eseményen fel-
lép még a Csík Zenekar, a Neil
Young Sétány, Petruska, a Paso és
a B4 – Bolyki Balázs és fiai. A zenei
kínálat mellett három különleges ki-

állítás lesz látható: a fatemplomban
Korzenszky Richárd emeritus tiha-
nyi perjel fotóit, a pajtában A
szakralitás misztériuma címû kiállí-
tás, és a Halmos Béla-emlékkon-
cert kísérõprogramjaként „Béla bá-
csiról” szóló tárlatot tekinthetik meg
az érdeklõdõk. A vasárnapi progra-
mon a Magyar Honvédség Légierõ
Zenekara is bemutatkozik. Ezt köve-
ti az ökumenikus istentisztelet, majd
„Hit és mûvészet” címmel fórumbe-
szélgetést tartanak Laborczi Géza
evangélikus lelkész vezetésével és
dr. Fekete Károly református püs-
pök, orgonista, Korzenszky Richárd
emeritus perjel, irodalmár, Gryllus
Dániel zenész részvételével. 

A sajtótájékoztatón a fesztivál
hangulatának megidézéseként
elõadtak egy dalt, aminek szöve-
gét Somogyi Zoltán költõ a 133.
zsoltár alapján írta, és amit Gryllus
Dániel zenésített meg. 

3Aktuális

Sajtóközlemény

KOMPLEX FEJLESZTÉS A 3B HUNGÁRIA KFT.-NÉL
2022. 03. 30.

A GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és terme-
lési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítõ fejlesztések támogatása” címû felhívás keretében a 3B
Hungária Kft. 71,73 millió forint európai uniós támogatást nyert el. 

A 3B Hungária Kft. komplett anyagmozgató rendszereket tervez, hulladék újrahasznosítással kap-
csolatos kutatásokat végez, hulladék-újrahasznosító rendszereket tervez és gyárt. A társaság 64 db
hulladékfeldolgozó üzemet, illetve 4 db biomassza-fogadóállomást épített fel. A társaság fõ tevékeny-
sége 2892 Bányászati és építõipari gép gyártása, fõ termékei: szállítószalagok, elevátorok, osztályozó-
berendezések, rezgõadagolók, silók, homokmosók, víztelenítõ sziták, mágnesdobok, mágnesszalagok,
dobsziták, görgõspályák, görgõk, szállítócsigák.

A Zalaegerszegen megvalósuló fejlesztés során a 3B Hungária Kft. hulladék-újrahasznosító rendsze-
rek gyártási technológiáját kívánja fejleszteni a következõ projektelemekkel: 
1. Eszközbeszerzés keretében egy FICEP Vanguard 603 VNB CNC-megmunkáló központtal. 
2. A CO2-lábnyom csökkentése érdekében kiépítésre kerül egy 20,25 kWp hálózatra visszatermelõ

napelemes rendszer.
3. A komplex projekt során a vállalat Excel-képzést is megvalósít. 
4. Illetve a projekt keretében „Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés (szervezeti struktúra,

tevékenységek, folyamatok optimalizálása)” és „Mûszaki, termék- és szolgáltatásfejlesztés (Logisz-
tikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás)” tanácsadás
valósul meg.

A fejlesztés eredményeként bõvül a vállalkozás gépparkja, amely lehetõvé teszi újabb termékek
gyártását, illetve a rugalmasabb kapacitáskihasználással. Ezek eredményeként egyértelmûen javul a
vállalkozás versenyképessége, növekszik az árbevétel és a bruttó hozzáadott érték.

A beruházás várhatóan 2022.06.30.ig valósul meg.
A projektrõl bõvebb információt a https://3bhungaria.hu/ oldalon olvashatnak.

További információ kérhetõ: 

E-mail-cím: info@3bhungaria.hu
Elérhetõség: 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u.13., telefon: 36-70/489-4466

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz GINOP_PLUSZ-1.2.1-21
kódszámú konstrukcióján elnyert támogatás segítségével a 3B Hungária Kft. hulladék-
újrahasznosító rendszerek gyártási technológiáját kívánja fejleszteni elsõsorban terme-
lõeszközök beszerzésével. 

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, 71,73 millió forint
európai uniós támogatás segítségével. 

A támogatás jellege szerint visszatérítendõ támogatás, mely a felhívásban elõírt kö-
vetelmények teljesítésével vissza nem térítendõvé válhat. 

– b. k. –

A bõ kétórás koncert elsõ felé-
ben szentgotthárdi és szombathe-
lyi énekesekkel kiegészülve lépett
színpadra a vegyeskar kórustalál-
kozókon, fellépéseken alapuló ba-
rátságoknak köszönhetõen. Külö-
nösen a szentgotthárdiakkal szo-

ros mostanában a kapcsolatuk,
ezért választották a fiatalon el-
hunyt szentgotthárdi Keserü Ba-
lázs zeneszerõ Oratorikus miséjét
a repertoárra (korábban 2018-ban
adták elõ ezt a mûvet a kertvárosi
templomban). 

Az est második felében a nem-
zetközi hírnévvel is bíró Szent
Efrém Férfikar lépett színpadra. A
nyolctagú együttes 20 éves múlttal
bír. Kezdetben a bizánci rítusú ke-

reszténység változatos zenéjére
specializálódtak. Késõbb ezt Liszt
és Bartók férfikari mûveivel egé-
szítették ki. A népszerû fellépéseik
hozadékaként kortárs zeneszer-
zõk is komponáltak számukra mû-
veket. A férfikar tagjai pedig átirat-
okkal, átdolgozásokkal, illetve sa-
ját szerzésû mûvekkel tették tel-

jessé a 13 lemeznyi koncertanya-
got, melyben a modern és a letûnt
kor, kelet és nyugat egyaránt jelen
van.

A koncert zárásaként a két kó-
rus közös énekét (Ave Maria) ve-
zényelte Kovács Kata karnagy,
ahogy teszi ezt immár 19 éve. A
közönség ráadásigényeként pedig
szintén közös elõadásban Kodály:
Esti dal címû népdalfeldolgozása
hangzott el. 

VEGYESKARI ÉVZÁRÓ
VENDÉG FÉRFIKAR IS ÉRKEZETT

Hagyományos évadzáró koncertjére várta a publikumot a 65
évvel ezelõtt alapított, bár azóta néhány névmódosításon átesett
Zalaegerszegi Vegyeskar. A telt ház elõtt elõadott koncert két
részre tagolódott, és a népszerû Szent Efrém Férfikar vendégsze-
replése tette egyedivé. 

Orbán Viktor miniszterelnök, a
Miniszterelnökséget vezetõ minisz-
ter javaslatára, 2022. június 12-ei
hatállyal ismételten dr. Sifter Rózsát
nevezte ki a Zala Megyei Kormány-
hivatalt vezetõ kormánymegbízottá.

Orbán Viktor június 20-án – Bu-
dapesten, a Karmelita kolostorban
– ünnepélyes keretek között adta
át a kinevezési okmányt.

Az ünnepségen elsõként Gu-
lyás Gergely miniszter köszöntötte
a kormánymegbízottakat, ezt kö-

vetõen pedig a kormányfõ szólt a
területi közigazgatás vezetõihez,
aki beszédében hangsúlyozta:
Magyarországnak válságálló köz-
igazgatásra van szüksége, hiszen
2010 óta természeti csapások,
egy pandémia és most egy háború
hatásai is sújtják hazánkat.

Orbán Viktor elmondta: nagyon
nehéz idõk jönnek, de ez a kor-
mány bebizonyította, hogy – ellen-
tétben az ellenfeleivel – képes ke-
zelni a kihívásokat.

Dr. Sifter Rózsa és Orbán Viktor

LETETTE A HIVATALI ESKÜJÉT
DR. SIFTER RÓZSA ISMÉT KORMÁNYMEGBÍZOTT

Letette az esküt és átvette kormánymegbízotti kinevezését Or-
bán Viktor miniszterelnöktõl Zala megye kormánymegbízottja.

FATEMPLOM-FESZTIVÁL
KONCERTEK, KIÁLLÍTÁSOK ÉS SZAKRÁLIS ELÕADÁSOK

Gryllus Dániel, Tóth László és Takáts Eszter

RESTART A SPORTCSARNOKNÁL
SPORTOS HÉTVÉGE NEMCSAK PROFIKNAK

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

ZA L A E G E R S Z E G ,
KÖ Z T Á R S A S Á G U.  69–71.

TE L . :  92/317-493 •  30/629-8756

NY I T VA :  H–P:  9–12 É S 15–17 Ó R Á I G



4 Krónika

Megjelent a Pannon Tükör
idei harmadik lapszáma. A fo-
lyóiratot az EgerszegFeszt szín-
házi programjának, a Nyitott
Fesztiválnak a keretében mutat-
ták be a teátrum nézõtéri büfé-
jében.

Az új lapszám ezúttal keszthe-
lyi rovatot tartalmaz, melyben töb-
bek között Cséby Gézától, Szálin-
ger Balázstól, Müller Róberttõl,
Nagy Antal Róberttõl is olvasha-
tunk egy-egy írást. De Cséby Gé-
za jegyzi a mûfordítás rovatot is,
ahová lengyel költõk mûveit vá-
lasztotta – mondta a találkozón
Bubits Tünde fõszerkesztõ. Hoz-
zátette: ezúttal is változatos té-
mákkal foglalkozik a lap, a szép-
irodalom rovatban például Darvasi
Lászlótól olvashatunk egy novel-
lát, a helytörténet rovatban Béres
Katalin történész tanulmányát ol-
vashatjuk. Nászta Katalin Merõ
Béla: Találkozások címû kötetét
ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe,
a 75 esztendõs Cséby Gézával
pedig Szálinger Balázs készített
interjút. 

Ami a képzõmûvészeti részt il-
leti: a keszthelyi Balatoni Múzeum
közelmúltbéli tárlatáról – ahol hét
fiatal keszthelyi kötõdésû alkotó
mutatkozott be – Cséby Géza írt
kritikát. Gombos Zsófi és Kiss Ág-
nes Katinka festõmûvészek év
eleji zalaegerszegi kiállításáról pe-
dig lapunk munkatársa, Pánczél
Petra osztotta meg gondolatait a
társmûvészetek rovatban. A lap-
ban folytatódik a Göcseji Bestá-
rium sorozat is, ahol ismét Juhász
Kristóftól olvashatunk egy friss
írást.

A lap fõszerkesztõ-helyettese

és online fõszerkesztõje, Nagy-
géci Kovács József elmondta:
nemrégiben szerepeltek a fõvá-
rosi Margó Irodalmi Fesztiválon,
melynek augusztusban Zala me-
gyében lesz egy újabb „felvoná-
sa”. A rendezvény ugyanis a ta-
valyihoz hasonlóan Szentgyörgy-
várra költözik. Pár hete nemcsak
a lapszámot mutatták be Buda-
pesten a könyvhét keretében, ha-

nem a nemrég megjelent
Csengey Dénes-kötetet is, ami
nagy érdeklõdést váltott ki. Hoz-
zátette: érdemes a folyóirat
online változatát is követni, hi-
szen az nemcsak a lap archív
változata, hanem egy élõ, folya-
matosan frissülõ honlap. Számos
olvasnivalót, irodalmi csemegé-
ket és aktuális programajánlókat
is találhat itt az olvasó.

KESZTHELYI SOROK A PANNON TÜKÖRBEN
LAPSZÁMBEMUTATÓ A SZÍNHÁZBAN

– AL –

Magai Ágota fõszervezõ-ötlet-
gazda elmondta, hogy eddig Nován
a göcseji aratónapokkal együtt nyi-
tották meg a Göcseji Dombérozót,
de a szervezõk úgy gondolták,
hogy ezúttal legyen önálló megnyi-
tóeseménye, amit Zalaegerszeg
vállalt magára. Az idei dombérozó
vezérfonala a Göcsej népi építé-
szete, építészeti örökségei, ame-
lyekrõl elõadásokon hallhatnak az
érdeklõdõk, és amelyek külön is lá-
togathatók lesznek a helyszíneken.
Mint mondta, az itt élõknek felelõs-
sége van abban, hogy a tájegység
fejlõdjön, és ehhez ad egy kiváló
eszközt a Göcseji Dombérozó a te-
lepülések értékeinek bemutatásá-
val. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a dombérozó összefogja a
településeket, módot adva építé-
szeti, kulturális és gasztronómiai
értékeinek közös megjelentetésé-
re.  

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke úgy vélekedett,
hogy a falvakban fellehetõ értéke-
ket teszi élõvé és rendszeresen fel-
mutathatóvá a Göcseji Dombérozó.
Ezért különleges, és emiatt válhat
akár turisztikai desztinációvá.

Tolvaj Márta Zalaegerszeg kép-
viseletében arról beszélt, hogy fotó-
kiállításokkal, népzene-, néptánc-
és népdalelõadásokkal, kézmûves-
bemutatókkal, gyermek játszóház-

zal és vásári forgataggal várják az
érdeklõket a július 8-án 11 órakor
kezdõdõ nyitórendezvényre. Mint
mondta, az eseménynek helyt adó
Göcseji Tudásközpontot és a Gö-

cseji Dombérozót ugyanaz a szán-
dék, a tájegység értékeinek, népi
kultúrájának és építészetének élte-
tése, megismertetése vezérli.

Németh József, Nova polgár-
mestere elmondta, hogy július 9-én
immár 33. alkalommal rendezik a
Göcseji aratónapot a népmûvészet
és a kétkezi munka értékeinek mél-
tatása jegyében. Az aratóversenyt
követõen hagyományõrzõ tánc-
együttesek lépnek fel. A göcseji pa-
raszt-polgári viseletekbõl valamint
a folkglamour mennyasszonyi ru-
hákból divatbemutatót tartanak.

A Göcseji Dombérozó idei ren-

dezvénysorozatában 32 falu kínál
programokat. A teljesség igénye
nélkül Kustánszegen „kibeszélõvel”
várják az érdeklõdõket, Becsvöl-
gyén a településen talált középsõ
rézkori nõi idol szobrocskáról tarta-
nak kiállítást, Nagylengyelben a gö-
cseji falvak építészetét mutatják be,
Zalaszentgyörgyön pedig lakodal-
mas forgatagból adnak ízelítõt.

Farkas Imre Józsefné, a záró-

eseménynek helyt adó Gellénháza
polgármestere elmondta: új prog-
ramelemként elsõ alkalommal ren-
dezik meg a Dombérozó Fociku-
pát. A falvakból fõzõcsapatokat is
elvárnak, hogy együtt ünnepelhes-
sék meg összetartozásukat. Kultu-
rális mûsorral, kézmûvesvásárral
és koncertekkel is készülnek a
rendezvénysorozat méltó lezárá-
sára. 

A Nován tartott sajtótájékoztatón
Magai Ágota és Kovács Dezsõ, a
fõtámogató cég, a NASTE Bau Kft.
ügyvezetõje szponzori megállapo-
dást írtak alá.

DOMBÉROZÁS 32 TELEPÜLÉSEN
A GÖCSEJI FALVAK HATODJÁRA MUTATKOZNAK BE

Hatodik alkalommal kerül sor a Göcseji Dombérozó rendez-
vénysorozatára július 8-a és július 17-e között 32 település rész-
vételével. A tájegység kulturális értékeit felvonultató rendezvény
megnyitójának a Göcseji Tudásközpont Zalaegerszegi Helyi Ter-
mék Piac ad otthont.

Tolvaj Márta, Rózsás Miklós, a Göcsej-Zala Mente Leader Egyesület
munkaszervezetének vezetõje, Németh Ágnes, a Göcsej Dombérozó
Egyesület tagja, Farkas Imre Józsefné, Magai Ágota, Vigh László,

Pácsonyi Imre, Németh József és Kovács Dezsõ.

A kistelepülésen lakók élet-
minõségének javítását szolgálja
a Magyar Falu Program kereté-
ben meghirdetett Falu- és ta-
nyagondnoki buszok beszerzé-
se címû kiírás is, melynek ré-
vén 2021-ben 418 település
nyert támogatást erre a célra,
köztük a Zala megyei Csöde is.
A mintegy 14 millió forintból be-
szerzett jármûvet a közelmúlt-
ban adták át.  

Feketéné Fellner Marianna, a
mintegy 60 lélekszámú település
polgármestere elmondta: a megye
nyugati szélén, az õrségi tájegy-
ségben fekvõ falu báját természeti
környezete, csendje, nyugalma ad-
ja. Mivel kissé messze van a fõút-
tól, átmenõ forgalom sem terheli. A
közlekedési feltételek biztosításá-

ban éppen ezért jelent nagy segít-
séget a falugondnoki szolgálat. A
feladatok ellátásához már koráb-
ban volt jármûvük, amit nemrég
újra tudtak cserélni a Magyar Falu
Program keretében tavaly elnyert
pályázati támogatásból. Egy ki-
lencszemélyes Ford típusú falu-
buszt vásároltak, amelynek kihasz-
náltságához nem férhet kétség. A
falugondnoki szolgálaton kívül
ugyanis nem érhetõ el más szolgál-
tatás, a településen nincs élelmi-

szerbolt és gyógyszertár sem. A
buszközlekedés nem nevezhetõ
sûrûnek, hiszen egy nap két járat
közlekedik csak. A falugondok így
naponta jár át a pár kilométerre
fekvõ kisvárosba, Zalalövõre,
amelynek szociális alapellátási in-
tézményéhez Csöde is tartozik. In-
tézi a bevásárlást, a gyógyszerek
kiváltását azoknak, akik ezt igény-
lik. Hozza és kiosztja az ebédet, to-

vábbá szállítja a lakókat, az óvodá-
sokat és az iskolásokat. 

Vigh László miniszteri biztos, a
térség országgyûlési képviselõje
úgy vélekedett: fontos, hogy olyan
támogatások álljanak rendelkezés-
re a kisebb települések számára,
amelyek felhasználásával a köz-
szolgáltatások elérhetõségét tud-
ják javítani. A Magyar Falu Prog-
ram keretében így lehetõséget
kaptak arra is, hogy falugondnoki
buszt vásároljanak, amely a közle-

kedésben, így a mindennapi teen-
dõk könnyebb elvégzésében nyújt
segítséget. Csödén is, hiszen se-
gíteni kell az idõseket, a rászoruló-
kat, meg kell oldani számukra a
gyógyszerbeszerzést, a bevásár-
lást és az orvoshoz való eljutást is. 

Az átadási ünnepségen Fe-
keténé Fellner Marianna köszöne-
tét fejezte ki Vigh Lászlónak az új
falubusz beszerzését szolgáló pá-
lyázatban nyújtott segítségéért. A
polgármester azt is közölte, hogy a
lecserélt, de mûködõképes jármû-
vüket az erdélyi Dálnok községnek
ajánlják fel. 

Marti István, Dálnok polgár-
mestere méltatta, hogy a Magyar
Falu Program keretében az anya-

országi Csöde egy új
falubuszt nyert és a
meglévõ, Opel Vivaro
márkájú mikrobuszát
felajánlotta települé-
süknek. Mint mondta,
nagy örömmel éltek a
lehetõsséggel, amit
megköszön a magyar
államnak, továbbá Vigh
László országgyûlési
képviselõnek, Fellner
Marianna polgármes-
ternek és Bugovics Ani-
ta pályázatírónak.

Bugovics Anita azt
emelte ki, hogy a Ma-

gyar Falu Program falubuszok be-
szerzésére irányuló alprogramja a
határon túli magyarságot is segíti.
A hazai települések jól tudják,
hogy ez mekkora jelentõséggel bír
egy ottani magyar település, egye-
sület, egyházközség, iskola, ala-
pítvány életében. A pályázat elbí-
rásánál ezt a szándékot pozitívan
értékelik. Megköszönte Csöde pol-
gármesterének, hogy felajánlották
a jó állapotú, régi jármûvüket
Dálnok számára. Méltatta Vigh
László képviselõ munkáját, akire
számíthatnak a településen élõk.
Mint fogalmazott, szakmája okán
köszönetét fejezi ki Gyopáros

Alpár országgyûlési képviselõnek
is, akit a Magyar Falu Program aty-
jának tart. Úgy vélekedett, Orbán
Viktor miniszterelnök mondatai tö-
kéletesen passzolnak ide: „Együtt,
nem másért, hanem egymásért,
mert csak az államnak van határa,
a nemzetnek nincs!” Végül a falu-
buszok használatához sok-sok
balesetmentes kilométert kívánt
Csöde és Dálnok vezetõinek és la-
kóinak.

CSÖDÉN ÚJ FALUBUSZ ÁLLT SZOLGÁLATBA
A RÉGIT EGY HATÁRON TÚLI MAGYAR TELEPÜLÉSNEK AJÁNDÉKOZTÁK

Marti István átveszi a slusszkulcsot Csöde polgármesterétõl.

Feketéné Fellner Marianna és Vigh László az új falubusz mellett.



Hétvégén megkezdõdtek a
szabadtéri színház rendezvé-
nyei. A hagyományokhoz híven
a Zalaegerszegi Kortárs Mûvé-
szeti Fesztivál (ZAKO) elõadá-
saival indult el a programsoro-
zat a kvártélyház udvarán. A IX.
ZAKO Fesztivál június 26–július
2. között várja az érdeklõdõket.
Július 12-tõl pedig a Kvártély-
ház Nyár 16. évada veszi kezde-
tét.

– pet –

A két esemény részleteirõl saj-
tótájékoztatón és egy nyilvános ol-
vasópróbán is beszámolt
Tompagábor Kornél rendezõ, a
Kvártélyház Kft. ügyvezetõje. A
városházán rendezett sajtótájé-
koztatón – ahol Balaicz Zoltán pol-
gármester köszöntötte a résztve-
võket – többek között elhangzott:
tizenöt évvel ezelõtt került a sza-
badtéri színház a kvártélyház ud-
varára, ami jó döntésnek bizo-
nyult. A nyári színház iránt az el-
múlt években nõtt az igény, kö-
szönhetõ ez részben a járvány-
nak, hiszen sokan nem utaztak el,
hanem helyben kerestek szabad-
téri programokat. De a színvona-
las elõadások sorozata is sok né-

zõt becsalogat – fogalmazott a
polgármester. 

Tompagábor Kornél a ZAKO
Fesztivállal kapcsolatban elmond-
ta: izgalmas, sokrétû és eklektikus
programot sikerült Zalaegerszegre
hozni. Csengey Dénes–Cseh Ta-
más dalait (Szûcs Krisztián és
Beck Zoltán tolmácsolásában)
éppúgy hallhatja/láthatja a közön-
ség, mint a Grecsó Krisztián Vera
címû mûvébõl készült adaptációt
(a Kõszegi Várszínház jóvoltából).
De egy Pilinszky-est (Veszprémi

Petõfi Színház elõadása) és Cser-
na-Szabó András: A Pacal ideje cí-
mû mûvébõl készült „zenés
gasztro abszurd” is repertoárra ke-
rül. A ZAKO célja a kezdetektõl az,

hogy összehozza azokat, akik a
kortárs irodalom iránt érdeklõd-
nek.

Más, kissé könnyedebb mûfajt
képviselnek a Kvártélyház Nyár
elõadásai. Idén a Pál utcai Fiúkat,
valamint a Meseautó címû „musi-
cal comedy”-t láthatja a közönség.

Utóbbi elõadás elsõ olvasópró-
bája sajtónyilvános volt, és az ese-
ményre a darab egyik szerzõje,
Galambos Attila is ellátogatott. Az
író elmondta: népszerû elõadásról
van szó, ami már régóta megy a
Madách Színházban. Örül, hogy
most a zalaegerszegi nyári szín-
ház is mûsorra tûzte, a saját társu-
latára „igazítva”. Hagyományos
zenés komédia ez, de meg van
spékelve néhány szokatlan elem-
mel, hogy legyen valami fûszer
benne – fogalmazott. Az elõadást
Tompagábor Kornél rendezi, aki
hozzátette: egy furcsa miliõben
(roncstelepen) játszódik a darab,
ahol szinte mindenki autót akar
gyártani. 

A Kvártélyház Nyár idén is a
Zalai Táncegyüttes mûsorával zá-
rul. A „Tündérfonat – igaz mesék
egy mezõgazdasági fonóból" címû
produkcióra augusztus 16-án kerül
sor.
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Grafikusmûvész, két textilterve-
zõ, festõmûvészek és egy szob-
rász egyaránt kiállította néhány al-
kotását a volt MMIK kiállítóteré-
ben. Bandur László, Hausmann
Hanna, Herkli Mátyás Barnabás,
László Edina, Rövid Zoltán,
Schlemmer Laura és Szentgróti
Dávid munkásságában látszólag
nincs semmi közös, hacsak az
nem, hogy egykor Nemes László
tanítványai voltak. A festõmûvész-
nek a csácsi Izsák-iskolában mû-
ködött szakköre, de saját mûter-
mében is sok tehetséges diák
megfordult. Nemcsak a rajztudá-
sukat igyekezett csiszolni, hanem
próbálta habitusuknak megfele-
lõen „terelgetni” õket, hogy vajon
milyen mûvészi irányvonalon tud-
nának legjobban kiteljesedni.

A mostani kiállítással ezt a sok-
színûséget szerette volna megmu-
tatni; hogy Zalaegerszegrõl kiindul-
va hányféle helyre lehet eljutni, és
egy rajzszakkörbõl mennyire szer-
teágazó pályákat lehet befutni. Van
köztük, aki mûvészként tevékeny-
kedik a hétköznapokon is, és már
maga is oktat (Szentgróti Dávid).
Van, aki saját vállalkozást mûköd-
tet (Rövid Zoltán), vagy cégnél dol-

gozik, és emellett alkot (Hausmann
Hanna). De olyan is akad, aki szín-
házi díszletfestõ lett (Bandur Lász-
ló), a legifjabb pedig még egyete-
mista (Schlemmer Laura).

Nemes László érdeklõdésünk-
re elmondta: bár az alkotói világot
sokan úgy fogalmazzák meg, hogy
kategóriákba osztják a mûvésze-
ket (festõ, szobrász, grafikus), õ
az átjárhatóság híve. Nem baj, ha
sokféle alkotó egy térben találko-
zik, és beszélget egymással, mint
ahogy az sem, ha egy ember több
irányba kísérletezik.

– Ennek a csapatnak én tulaj-
donképpen a felfedezõje vagyok,
és ez a legnagyobb megtisztelte-
tés számomra. Afféle „mester-
ként”, tanárként talán csak annyit
mondhatok, hogy tegyél túl rajtam,
legyél jobb nálam. Legyünk kollé-
gák! Irigységnek, féltékenységnek
nincs helye, sõt értelme se, mert
mindenki más! – fogalmazott.

Hozzátette: a kiállítótérben lát-
ható mûfaji sokszínûségnek az
alapja a rajztudás. Ez a szakmai
minimum. Ezt követi az alkotási fo-
lyamat, a gondolatiság, a fantázia
kifejezése, a következõ lépcsõ pe-
dig az, hogy mindebbõl mûvészet
legyen. Hogy mi billenti át az alko-
tást mûvészetté?

– Az isteni szikra! Csendéletet
például sokan festenek, de csak
kevésszer fordul elõ, hogy ha rá-
nézünk egy képre, elakad a sza-
vunk. Ha ez megtörténik, akkor az
mûvészet.

Ottjártunkkor Herkli Mátyás
Barnabás grafikus és László Edina
iparmûvész, textiltervezõ munká-
ját ismerhettük meg részleteseb-
ben.

Herkli Mátyás lapunknak elárul-
ta: építészként végzett, bár Laci
bácsi már a szakkörös idõkben
mondogatta neki, hogy nem biztos,
hogy majd az építészetben tudja a
legmegfelelõbben kifejezni sajátos
gondolati világát. Igaza lett! Négy-
öt évet dolgozott építészirodáknál,

ma viszont inkább az animáció és
a grafika világa vonzza. Járt ani-
mációs képzésekre, például a Cor-
vin Rajziskolába. Mint mondja, tu-
lajdonképpen az ottani tanárai se-
gítettek neki révbe érni.

– Jelenleg – bár vannak még
építészeti munkáim – egy novel-
láskötet illusztrálásán dolgozom,
és folyamatban van több animá-
ciós rövidfilmem is. A MimikArt Ga-

lériába egy grafikasorozatot hoz-
tam, aminek a Balaton a témája,
bár a Covid miatti kényszerû be-
zártság is megjelenik a képeken. 

Elsõ ránézésre számtógépes
grafikának gondolná a – humorral,
sõt szarkazmussal átszõtt – víz-
parti jeleneteket a szemlélõ, de

mint kiderül, manuális tollrajzokról
van szó.

– Tûfilccel dolgozom, és olya-
nokat is szívesen használok, me-
lyek már elkoptak, vagy gyengéb-
ben fognak. Ezekkel teljesen más
tónusokat lehet megjeleníteni. Na-
gyon aprólékos, pepecselõs mun-
ka ez. Egy-egy rajzból hét darab
(másolat) készül, hiszen eladásra
is szánom õket, bár nem könnyû
olyan terepet találni, ahol a poten-
ciális vevõkkel találkozni tudok.
Erre még mindig a legjobb hely
egy kiállítás!

A grafikus azt tervezi, hogy a
bõvebb – körülbelül 50 darabos –
Balaton-sorozatból és az animá-
ciós filmjeibõl egy nagyobb önálló
kiállítást is összehoz. Szülõváro-
sában, Zalaegerszegen, és jelen-
legi lakhelyén, Budapesten is be-
mutatná az anyagot.

Egészen más terepen mozog
László Edina iparmûvész, aki so-
káig Ausztriában dolgozott, emel-
lett tanított is; most a Budapesti
Metropolitan Egyetem tanára.
2012 óta szabászati hulladékokból
készít ruhákat. A kiállításra is eb-

bõl hozott néhány darabot. Például
az elsõ ilyen jellegû fehér ruhát,
ami pár éve a szombathelyi textil-
mûvészeti triennálén is szerepelt.

– Kicsi, apró hulladékkockákból
készülnek a ruhák; van olyan, ami
még a KÖBTEX üzem elsõ gyártá-
sos darabjának hulladékából ké-
szült. Szeretem, ha valamibõl, ami
másnak felesleg, új születik. Illetve
ha hagyományos technológiákat
újíthatok meg, vagy ötvözhetem a
mai korral. Szívesen dolgoztatok
kékfestõkkel, szerencsére ma újra
reneszánszát éli ez a színezési
mód. Otthon pedig indigóval kísér-
letezem, valamint saját termeszté-
sû gyógynövényekbõl készítek
festéket. 

A kiállításon egy másik ruhater-
vezõ is bemutatkozik: Hausmann
Hanna futurisztikus kollekciója az al-
kotó diplomaunkája is volt egyúttal.

Nemes László a beszélgetés
végén megjegyezte: nagy élmény
volt számára a tanítványai munkáit
egy térben látni, és az az öröm és
jó hangulat, amivel a tárlatnyitón
fogadták egymást, példaértékû a
mai világban.

KÖZÖS MESTER, ELTÉRÕ MÛVÉSZI UTAK
NEMES LÁSZLÓ TANÍTVÁNYAI A MIMIKART-BAN

Tegyél túl rajtam! Akár ez is lehetne a mottója a Mester és ta-
nítványai címû kiállításnak. A MimikArt Galéria nyári tárlatán
olyan zalaegerszegi kötõdésû alkotók mutatkoznak be, akik egy-
kor Nemes László festõmûvész szakkörébe jártak rajzolni.

Herkli Mátyás, Nemes László és László Edina

NYÁRI SZÍNHÁZ A KVÁRTÉLYHÁZBAN
KORTÁRS FESZTIVÁL ÉS MESEAUTÓ

Galambos Attila és Tompagábor KornélA Múzeumok éjszakáját or-
szágszerte a Szent Iván-éjhez leg-
közelebb esõ szombaton rendezik
meg a közgyûjtemények. A zala-
egerszegi múzeum épülete ismét
megtelt élettel, hiszen változatos
programokkal várták a közönséget
este hat órától éjjel egyig.

Nyitányként fotókiállításra
(Bicskei József munkáiból), tánc-
házra, bábszínházi produkcióra (a
Griff társulata jóvoltából) és kéz-
mûves-foglalkozásokra került sor,
de a restaurátormûhelyek kapui is
kinyíltak a közönség elõtt. A mú-
zeumkertben az este folyamán fel-
lépett a Canterina Kamarakórus, a
Buzsics Quartett, majd a Világ-
egyetemisták formáció, Müller Pé-
ter Sziámival kiegészülve. 

A rendezvényen több tárlatveze-
tésre és elõadásra is sor került: Bé-
res Katalin történész az Elõdeink
élete címû állandó kiállításon, dr.
Kostyál László mûvészettörténész
Fekete György tárlatán, valamint a
Kisfaludi Strobl Zsigmond terem-
ben, Németh János keramikusmû-
vész pedig saját állandó kiállításán
kalauzolta az érdeklõdõket. A mú-

zeumpedagógiai foglalkoztató-
teremben Havasi Bálint, Eke István,
Orha Zoltán régészek, Kiss Nóra et-
nográfus, Erõs Krisztina történész
tartott rövid elõadást egy-egy érde-
kes – a múzeum legújabb kutatásai-
hoz kapcsolódó – témában.

Az éjszaka folyamán a helyi
média néhány képviselõje is sze-
repelt: Katona Tibor fotóriporter és
Jóna István újságíró a pillanat
megörökítésérõl és a fotózás tit-
kairól, fortélyairól osztotta meg ta-
pasztalatait. Lapunk munkatársa,
Pánczél Petra kulturális újságíró
pedig Müller Péter Sziámi énekes-
dalszerzõvel beszélgetett a ’80-as
évek underground zenei életérõl.

A Múzeumok éjszakája ugyan
véget ért, de a nyáron sem marad-
nak a látogatók program nélkül.
Július elsején egy nagyszabású ki-
állítás nyílik; Rippl-Rónai József
festõmûvész alkotásai érkeznek
Zalaegerszegre. A tárlat a 19–20.
század fordulójának egyik legna-
gyobb hatású, nemzetközi kontex-
tusban is elhelyezhetõ festõóriá-
sának mûvészetét mutatja be egé-
szen október 2-ig.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
TÁRLATVEZETÉSEK, MÛHELYTITKOK, KONCERTEK
A pandémia és az intézményfelújítás miatt több éves kihagyás

után ismét megrendezték a Múzeumok éjszakáját a Göcseji Mú-
zeum épületében, valamint a Göcseji Falumúzeumban. A nap fo-
lyamán a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Za-
laegerszegi Törvényszék is fogadta a látogatókat.

Müller Péter Sziámi és a Világegyetemisták.



6 Városháza

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû, 2023. 06. 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.

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

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet.

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség, folyamatos önképzés igénye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/991-
4058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: I/03-218/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a ady.ovi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkezõ pályázatoknál sikertelenség esetén felbé-
lyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEgerszeG újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:

határozott idejû 2022. 12. 16-ig; 2022. 12. 17-tõl határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.

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

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet.

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség, folyamatos önképzés igénye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt a 06-30/991-
4058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: I/03-218/2022., valamint a munkapör megnevezését: óvodapedagógus.
VAGY
Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a ady.ovi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkezõ pályázatoknál sikertelenség esetén felbé-
lyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEgerszeG újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPSZICHOLÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, a nevelõmunka hatékonyságának segí-
tése, szakszerû pszichológiai szûrõvizsgálatok elvégzése, mentálhigiénés, preventív közvetítõ funkció.

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

Pályázati feltételek:
• egyetem, pszichológus,
• büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• tanácsadó szakpszichológus, óvodapszichológusi tapasztalat, pedagógus végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-
30/991-4058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: I/03-219/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodapszichológus.
VAGY
Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a ady.ovi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEgerszeG újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2022. 11. 30-ig; 2022. 12. 01-tõl határozatlan ideig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.

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

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet.

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség, folyamatos önképzés igénye.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/991-
4058-as telefonszámon.

A pályásatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: I/03-218/2022. valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a ady.ovi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkezõ pályázatoknál sikertelenség esetén felbélyeg-
zett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEgerszeG újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.



A nyárias idõben a ZalaZone
tesztpályáról indulva a jól bevált,
megszokott útvonalon haladt er-
dõn-mezõn, hegyen-völgyön 66
kilométeren át, Zalaegerszeg–
Csács–Nemesapáti–Gyûrûs–Kal-
lósd–Zala Springs Golf Resort–
Nemesbük–Egregy–Hévíz–Keszt-
hely érintésével. Az indítójel na-
gyon különleges volt ezen a ver-
senyen: egy újszülött elsõ felsírá-
sa, – ami valódi elsõ felsírás, egy
a zalaegerszegi szülészeten vi-
lágra jött kisbabáé – jelzi a rajtot,
majd utána a mentõautó felveze-
tésével haladt át a mezõny Zala-
egerszegen. A verseny nagy tár-
sadalmi érdeklõdésre tett szert az
elmúlt években, amit az is jól
mutat, hogy a legtöbb váltópontot
már segíteni szándékozó cé-
gek/vállalkozások fogadták örök-
be és a frissítést nekik köszönhet-

ték a szervezõk. A Zala Springs
zalacsányi helyszínén például az
Ánik család biztosította a fris-
sítõket ez ekkor már féltávon túl
járó, igencsak megfáradt futók-
nak. A hirtelen jött nagy meleggel
nem volt egyszerû megküzdeni a
futóknak; ez fõleg az egyéni indu-
lóknak volt nagy kihívás. 

A versenyt a hölgyeknél egyéni
kategóriában 7 óra 2 perces ered-
ménnyel a zalaegerszegi  Kovács
Imola nyerte Keléné Majzik Berna-
dett és Rajcsics Marianna Maja
elõtt, az uraknál pedig Murányi
Gábor, Tuboly Bence és dr. Lubics
György állhatott fel a dobogóra, a
gyõztes ideje 6 órán belüli lett. Né-
pes mezõny jött össze a 4–6 fõs
váltóknál, ahol a Szolgálati Agarak
csapata pályacsúcsot állított fel,
mindössze 4 óra 45 percre volt
szükségük a 66 km megtételéhez.

89 csapat nevezett és teljesítette a
távot, számos zalai kollektíva fo-
gott össze a nemes cél érdeké-
ben. Többek között a Zalai Tör-
vényszék, a Hevesi Sándor Szín-
ház, a Zalaszám vagy a zalai
rendõrség kollektívája is csapatot
állított össze és futották le közö-
sen a távot. 16 orvosi csapat is ne-
vezett a megmérettetésre az or-
szág különbözõ pontjairól. 

Lõrincz Endrével, az egyik fõ-
szervezõvel már a tapasztalatok
leszûrése után értékeltük a ren-
dezvényt. 

– Az elõzõ évekhez hasonlóan
sok munka volt ebben a verseny-
ben is, Örömömre szolgál, hogy
most már elmondhatjuk, hogy a na-
gyobb versenyek közé tartozunk, és
ez a táv a tapasztalt ultrafutóknak is
jó kihívás lehet. Sõt, számukra akár
egy felkészülésbe is beilleszthetõ
ez a verseny. Célunk az, hogy az
alapítványt minél ismertebbé te-
gyük, az emberek köztudatában él-
jen az, hogy milyen fontos ez a ne-
mes cél, akár úgy is, hogy adójuk
1%-át nekik ajánlják fel. 

Harminc évvel késõbb, 2002-
ben, a ZTE-stadionban 11-eshez
jutott a ZTE, egy pont kellett a
bajnoki címhez, akkor a Ferenc-
város vezetett 1-0-ra Egersze-
gen. A büntetõt Radu Sabo biztos
lábbal értékesítette, 1-1 lett a ta-
lálkozó, és lehetett ünnepelni, ak-
kor már kék-fehér alakulat bajno-
ki címét.

Az elsõ bajnoki címnél Szõcs
János volt a csapat vezetõedzõje,
akirõl a ZTE akadémiáját nevezték
el. Az élvonalbeli bajnoki címnél
Bozsik Péter.

A ZTE FC 1978-ban egyesült
az Építõkkel, ekkor lett a klub szí-
ne kék-fehér.

A két sporteseményrõl több saj-
tóorgánum – köztük országosak –
megemlékezett. Fõleg a játékosok
és az edzõk szemszögébõl. A
ZTE-nek viszont mindig is jelentõs
szurkolótábora volt. A drukkerek
rendre vidékre is elkísérték a csa-
patot. Amikor a ZTE elõször felju-
tott az élvonalba, abban az idény-
ben az idegenbeli mérkõzéseket a

tavasz során alkalmi riporter rend-
re telefonon közvetítette. Azon
szurkolók számára, akik nem kí-
sérték el csapatot. Ilyenkor a mai
Hevesi Sándor Színházban, ké-
sõbb a Landorhegyen funkcionáló,
Napfény éttermében követhették
nyomon a drukkerek a ZTE mene-
telését. 

A feljutás gondokkal is járt, bõ-
víteni kellett a nézõteret a ZTE-sta-
dionban. A nyári szünetben mint-
egy 1000 szurkoló ragadott lapá-
tot, és épített lelátót a stadionban,
társadalmi munkában. Csak hal-
kan jegyzem meg, aki lelátót ment
építeni, azt elõbb elengedték a
munkahelyérõl. A lelátó elkészült a
bajnoki rajtra. Igaz, a ZTE a sze-
zonnyitón 1-0-ra kikapott a Tatabá-
nyától. Az újonc csapat a késõb-
biek során remekül menetelt, és a
6. helyen zárt a bajnokságban, ami
mindenképpen dicséretes teljesít-
mény volt. Jellemzõ a szurkolók
szeretetére egy Bp. Honvéd elleni
4-1-re megnyert mérkõzés. A talál-
kozó az idõjárás miatt is emlékeze-

tessé vált. Zuhogó esõ és orkán
erejû szél, késõbb havas esõbe
ment át. A parabolaantennát lefújta
a szél, a tévé félórás késéssel tud-
ta közvetíteni a mérkõzést. A né-
zõk és természetesen a játékosok
is bõrig áztak, csaknem megfagy-
tak, de a hangulat parádés volt.
Szepesi György, a kiváló sportri-
porter, aki közvetítette a találkozót,
Oscar-díjat követelt a zalai szurko-
lóknak. A mérkõzés érdekessége
volt, hogy a fõvárosiak játékosa,
Kocsis Lajos a mérkõzés közben
odajött a partvonalhoz, és így szólt
dr. Lakat Károly vezetõedzõhöz:
„Mester cseréljen le, mert megfa-
gyok.” 

Az MLSZ is díjazta a ZTE-druk-
kereket. Egy magyar–osztrák válo-
gatott mérkõzésre ingyenjegyet
kaptak a B-közép tagjai. Az eger-
szegi szurkolók az akkori Népsta-
dionban is remek hangulatot vará-
zsoltak. Szóltak a dallamkürtök,
amelyeket a kocsikból szereltek ki
a szerelõk a hétvégére, a Zrínyi
úton lévõ Afit szervizben lévõ jár-
gányokból.

A játékosokról is több anekdota
keringett.  Papp Antal, a ZTE kivá-
ló hátvédje rajongott a mesékért.
Bolemányi János edzéseken szó-
rakozásból sokszor fejjel hárította
a lövéseket. Meccseken, ha egy
vendégcsatár lefutotta a ZTE vé-

dõjét, a nézõtérrõl elhangzott: ho-
vá futsz, öcsém, ott van még a
Bolemányi.

A második bajnoki címrõl már
kevesebb élményem van. A sta-
dionban, majd az azt követõ Dísz
téri ünneplés mindenképpen örök
emlék marad számomra, miként a
Manchester United legyõzése
Koplárovics Béla góljával. 

A ZTE márkanév lett az or-
szágban. Bármerre mentem, ha
be kellett mutatkozni, hogy hon-
nan jöttem, az emberek döntõ
többségének a ZTE ugrott be. A
ZTE arculatát késõbb a férfi ko-
sárlabdázók is tovább építették.
Legjobb reklámja lett a klub a vá-
rosnak. 

Az ünneplés a kerek évfordulók
kapcsán a következõ évben is
folytatódhat. Sok idõsebb ZTE-
szurkoló biztosan emlékezik a te-
remlabdarúgó-bajnokságokra,
amelyek sok nézõt vonzottak. Az
1983-as kiírást a ZTE FC nyerte
meg fölényesen. Az egerszegi já-
tékosok valamennyi különdíjat is
bezsebelték. A legjobb kapus Ba-
lázs Zsolt lett, Soós István a gólki-
rály, a döntõ legeredményesebb
játékosa: Péter Zoltán. A legjobb
mezõnyjátékosnak járó címet Czi-
gány Csaba kapta. Lehet õket is
köszönteni a következõ évben,
megérdemlik.

7Sport

Az idei évben két kerek, jeles évfordulót ünnepel a ZTE labda-
rúgócsapata. Ötven (1972) éve, hogy elõször feljutott az élvonal-
ba, az akkor még zöld-fehér csapat. A feljutást jelentõ gyõztes
gólt Vörös István, a klub kiváló védõjátékosa szerezte a Fösped
Szállítók ellen Budapesten. A játékos elmondása szerint indítani
akarta a támadókat, de lövés lett belõle, ami meglepte a fõvárosi
kapust, és a hálóba jutott a labda.

KÉT BAJNOKI CÍM, ÉS AMI KÖZTE VOLT

Emir Halilovic, aki a tavaly nyá-
ron érkezett a zalaiakhoz, családi
okokra hivatkozva kérte szerzõdé-
sének felbontását, amelyhez a
klub hozzájárult. A középpályás
hazájában gyorsan talált csapatot
magának.  Halilovicot a Velezs
Mosztar igazolta le.

Egy rendkívül tehetséges fiatalt

is igazoltak az egerszegiek. A
Gyõri ETO U–17-es válogatott já-
tékosát, Klausz Milán csatárt. A
2005-ben született labdarúgó már
háromszor szerepelt az ETO fel-
nõttcsapatában, a találkozókon
két gólt jegyzett. A ZTE-nél minél
elõbb szeretnék beépíteni az elsõ
csapatba.

FIATAL TEHETSÉGET IGAZOLTAK
Változott az új szezonra készülõ ZTE labdarúgócsapatának já-

tékoskerete. 

Nett Vivien részére kicsit még
ismeretlen, Nagy Napsugárnak
élete elsõ nyílt vízi versenyén, tel-
jesen ismeretlen volt a szituáció.
Ennek ellenére becsülettel helyt-
álltak. Vivien a lányok 7,5 km-es
versenyében 13-dikként csapott a
célba, Nagy Napsugár, az 5 kilo-
méteres versenyt a 17. helyen zár-

ta. Nett Vivien a 4x1250 méteres
mixváltóban is szerepelt, a magyar
csapat a 4. helyezést érte el, né-
hány másodpercen múlott a dobo-
gó. 

* * *
Kaposváron rendezték meg az

országos ifjúsági bajnokságot. Az
Eb-n szereplõ Nett Vivient és Nagy
Napsugárt nélkülözni volt kényte-
len a zalaegerszegi csapat. A za-
laiak két ifjúsági versenyzõvel (Bel-
sõ Fanni és Varga Luca), valamint
5 serdülõvel (Nagy-Selmeczy Bul-
csú; Scheffer Eszter, Paksa Borbá-
la, Németh Luca és Aouich Me-
ryem, és a gyermek korosztályból
Koltai Vandával érkezett. A „csi-
kócsapat” ugyan szép egyéni ered-
ményeket tud felmutatni, azonban
hiányoztak az érmek. Mindössze 3
B döntõs helyezéssel kellett beér-
nie a Zalaco-ZÚK edzõinek: elõ-
ször Koltai Vanda vívta ki a B
döntõben való szereplés jogát 200
m pillangón, az elõfutamokban
úszott idejét egy teljes másodperc-
cel megjavítva az 5. helyen végzett
az ifimezõnyben.  Ezt követõen pe-
dig Scheffer Eszter úszott eredmé-
nyesen két ízben is – elõször 100
m háton harcolta ki a B döntõt, ahol
a 8. helyén csapott célba, majd
200 méteren remekelt, hiszen a
délelõtti idejét jóval túlszárnyalva a
B döntõ 5. helyét szerezte meg.
Ugyancsak dicséretet érdemel
még Nagy-Selmecy Bulcsú 11. he-
lyezése az 1500 méteres gyors-
úszás mezõnyében. 

Az egerszegi úszók „felfelé ver-
senyeztek” – fiatalabbként az idõ-
sebb korosztályban –, ez kiváló le-
hetõséget biztosított részükre ver-
senykörülmények között felkészül-
ni saját korosztályos országos baj-
nokságukra. 

A nyílt vízi junior Eb-t Setubal városa mellett, az Atlanti-óceán-
ban rendezte meg a Nemzetközi Úszó Szövetség. Erõs szél, nagy
hullámok próbára tették a versenyzõket. Az Eb-n két egerszegi
sportoló indult a magyar színekben. 

HELYTÁLLTAK AZ EB-N

A kölyökbõl atléta program
10–11 éves atlétapalántái ezen a
versenyen szurkolhatnak példaké-
peiknek és szemtõl szembe talál-
kozhatnak az „igazi” atlétika sava-
borsával. A ZÁÉV Kupán a legjob-
ban várt verseny a férfi 110 m gát-
futás volt, ahol az idei év két leg-
jobb eredményével rendelkezõ
Eszes Dániel csapott össze Sze-
les Bálinttal. A magas színvonalú
versenybõl Eszes Dani került ki
gyõztesen az erõs széllel is meg-
küzdve.

A Zalaszám-ZAC fiataljai közül
Röszler Dóra nyerte a nõi rövid
gátszámot és Muszil  Ágnes dia-
dalmaskodott 200 m-en.  A gyere-
kek versenyében a gyorsaság és a
kitartás mellett az ügyesség is fon-
tos szerepet játszott, hisz már ma-
gasugrásban, távolugrásban és
váltófutásban is hirdettek bajno-
kot.  Tóth Zoltánra, a WHC tulajdo-
nosára hárult az a fontos feladat,

hogy átadja a versenyek dobogó-
sainak a jól megérdemelt kupákat,
érmeket. 

A Zalaszám ZAC versenyzõi-
nek eredményei. WHC Kupa. 50 m
gátfutás: 1. Szabó Mihály 8,7, 3.
Farkas Máté 9,1 mp. Távolugrás:
1. Szabó Mihály 414, 2. Borbély
Barnabás 356, 3. Horváth Zsom-
bor 353 cm. Magasugrás: 1–2.
Borbély Barnabás 105, Habuczki
Zalán 105, 3. Németh Mátyás 105
cm. Súlylökés: 1. Ujj Máté 613 cm.
1000 m: 1. Farkas Máté 3:39,18 p.
4x50 m: 1. Zalaszám-ZAC „A”
31,20 (Farkas Máté, Sebestyén
Ádám, Borbély Barnabás, Szabó
Mihály) 3. Zalaszám-ZAC „B”
34,73 mp. (Gyenese Mátyás,
Hnuczky Zalán, Németh Mátyás,
Oravecz Gergõ). 50 m gátfutás: 1.
Pap Luca 8,8, 3. Németh Lujza 9,4
mp. Távolugrás: 1. Kiss Hanna
404, 3. Németh Lujza 360 cm.
Súlylökés: 1. Papp Luca 938, 3.

Jándli Kíra 654 cm. 1000 m: 1.
Zsuppán Kinga 4:00,24, 3. Kiss
Eszter 4:26,15 p.

4x50 m: 1. Zalaszám-ZAC „A”
31,38 (Papp Luca, Jándli Kíra,
Vígh Emma, Kiss Hanna), 2.
Zalaszám-ZAC „B” 32,24 mp.
(Kóbor Kamilla, Barabás-Bár Ajna,
Németh Lujza, Zsuppán Kinga).

Edzõk: Csiszár Attila, Góczán-
né Tóth Zsuzsanna, Pajor László,
Laczkó László, Bruszik Péter, Bel-
la Attila.
Eredmények

ZÁÉV Kupa. Férfiak 200 m: 2.
Dávid Dominik 23,79 mp. 200 m.
Junior Liga: 1. Cserkúti Máté
24,78 mp. 110 m gát. Szuper Liga:
1. Eszes Dániel (VSD) 13,70, 2.
Szeles Bálint (EVSI) 13,85 mp.

Diszkoszvetés. Ifjúsági: 2.
Mózer Benedek 46,80, 3. Horváth
Kevin 46,15 m.

Diszkoszvetés. Serdülõ: 1. Ko-
vács Lõrinc 53,15 m.

Nõk. 200 m: 1. Gyenese Zsófia
26,24, 2. Király Kira 27,06 mp. 200
m. Junior Liga: 1. Muszil Ágnes
25,66 mp. 100 m gát. Szuper Liga:
1. Röszler Dóra 14,42 mp. 100 m
gát: 1. Schein Kata 15,09 mp.
Magasugrás: 1. Bali Krisztina 155,
2. Magyar Dorka 150 cm.

HAZAI SIKEREK IS A ZÁÉV KUPÁN
Nagyon sûrû az idei atlétikai szezon, az elhalasztott világbaj-

nokság és az idei Európa-bajnokság miatt június minden hétvé-
géjére rangos versenyek, országos bajnokságok jutnak. Ebben
az idõszakban került megrendezésre a hagyományos vidékbaj-
nokság, ami az idei évben a ZÁÉV Kupáért zajlott és az ezzel
egyidõben megrendezett WHC Kupa Ki a leggyorsabb, ki a legki-
tartóbb atléta? tehetségkutató program döntõje.

A Zalaszám ZAC dobogósai.
U–16, 300 m gát: 1. Both Bálint
42,88. 3. Hercsel Zsombor  43,92
mp. U–14, 80 m gát: 2. Nyári Attila
13,14 mp.

Magasugrás: 2. Bella Mátyás
130 cm.

Ötösugrás (helybõl): 3. Nagy
Dávid 11,95 m.

Edzõk: Csiszár Attila, Góczán-
né Tóth Zsuzsanna. 

* * *
Muszil Ágnes a junior ligában,

800 méteres síkfutásban – hatal-
mas széllel megküzdve – nyerte
meg a versenyt, 2:10,49 perces
idõvel.

Edzõ: Góczán István.

ZALASZÁM-ZAC-ÉRMEK
Székesfehérvár adott otthont az U–14–U–16 korosztályok nyu-

gat-magyarországi területi versenyének. A Zalaszám-ZAC fiataljai
több érmes helyezést és egyéni csúcsot értek el a megméretteté-
sen. 

NEMES CÉLÉRT FUTOTTAK
A közelmúltban hatodik alkalommal került sor a „Másodszor is

célba érünk” – Jótékonysági futás a koraszülöttekért” elnevezésû,
nagysikerû programra, melyen ez évben közel 700 induló vett
részt. A verseny történetében ez rekordszámú nevezésnek számít.

RÖSZLER DÓRA

ORSZÁGOS BAJNOK
Szekszárdon, az ifjúsági or-

szágos bajnokságon Röszler
Dóra már az elõfutamban egyé-
ni csúcsot futott 100 m gáton, a
13,89 mp-es eredmény bõven
belül van a korosztályos Euró-
pa-bajnokság nevezési szintjén.

A döntõ az indítórendszer meg-
hibásodása miatt izgalmasan ala-
kult Dórának. A nem várt tortúra el-
lenére a Zalaszám-ZAC gátfutója
összeszedett versenyzést bemu-
tatva magabiztosan lett országos
bajnok. 

Eredmények.100 m gát: 1.
Röszler Dóra 13,98  mp, 6. Schein
Kata Szilvia 15,20.

400 m gát: 4. Gyenese 1:07,55
p, 7. Schein Kata Szilvia 1:09,41.

Diszkoszvetés: 4. Mózer Bene-
dek 44,86 m. 5. Kozma Ádám
43,06. 400 m: 5. Gyenese Zsófia
59,01 mp. Felkészítõ edzõk:
Kámán Ferenc, Bognár Szabolcs.

D'Mitrik Trice 26 éves, 183 cen-
ti magas. A játékos az irányító
posztra érkezik. Amerikában az
NCAA 1. divízióban szerepelt a
Wincosin  Badgers egyetemi csa-
patban. Legutóbb a lengyel bajnok
WKS Slask Wroclaw együttesé-
ben játszott. Nemzetközi poron-
don csapatával az Eurocupban lé-
pett pályára.

Mitchell Daniel Smith a 4-es és
5-ös poszton bevethetõ kosaras.  

A 24 éves, 208 cm magas
játékos az amerikai Missouri Tigers
Egyetem elvégzését követõen a
svéd Norrköping Dolphins csapa-
tában kezdte meg európai karrier-
jét, majd a finn Korihait együttesé-
hez igazolt, ahol 20 mérkõzés alatt
19,7 pontot átlagolt.

Leigazolta elsõ légiósait a Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlab-
dacsapata. 

KÉT LÉGIÓS ÉRKEZETT
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2022. JÚNIUS 28.

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

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

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. július 27. szerda, július 28. csütörtök, július 29. péntek. 

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 08. 05.

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

heti rendszerességgel történik.

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

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS, TAGÓVODA-VEZETÕ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 2022. 12. 17–2027. 08. 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok. Tagintézményben folyó szakmai-pedagógiai munka vezetése. Szervezi, irá-
nyítja, ellenõrzi az óvoda mûködéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli
teendõket és a tagóvodában dolgozók feladatellátását.

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

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• ECDL,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen elõélet,
• 5 év pedagóguspályán eltöltött gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• közoktatás vezetõi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat idõtartamának igazolása, nyilatkozat az elõírt vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik
személlyel közölhetõ, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/991-
4058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számot: I/03-217/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
VAGY
Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a ady.oví@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkezõ pályázatoknál sikertelenség esetén felbé-
lyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEgerszeG újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI eljárás keretében

– a Mindszentyneum megnyitásának idõpontjától kezdõdõen 3 év határozott idõre – bérbe kí-
vánja adni a Zalaegerszeg, Batthyány út 3623/1 helyrajzi számú ingatlanon épülõ Mindszenty-
neum épületében elhelyezkedõ ajándék- és kegytárgyboltot.

Induló havi bérleti díj:

A pályázati ajánlatokat „Mindszentyneum ajándék- és kegytárgybolt” jeligével, zárt borítékban kell
benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2022. július 14. (csütörtök) 10.00 óra 
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatóak. 

Mindszentyneum Zalaegerszeg,
Batthyány utca 4–6.

(3623/1 hrsz)

Terület
(m2)

Induló havi
NETTÓ bérleti díj

Induló havi
BRUTTÓ bérleti díj

Pályázati
biztosíték

Ajándék- és kegytárgybolt 50,31 90.558 Ft 115.009 Ft 115.009 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI eljárás keretében

– a Mindszentyneum megnyitásának idõpontjától kezdõdõen 3 év határozott idõre – bérbe
kívánja adni a Zalaegerszeg, Batthyány út 3623/1 helyrajzi számú ingatlanon épülõ
Mindszentyneum kávézóját a hozzá tartozó helyiségekkel.

Induló havi bérleti díj:

A pályázati ajánlatokat „Mindszentyneum kávézó” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2022. július 19. (kedd) 10.00 óra 
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatóak. 

Mindszentyneum
Zalaegerszeg,

Batthyány utca
4–6.

Terület
(m2)

Induló havi
NETTÓ bérleti díj

04. 01–10. 31.
idõszakra

Induló havi
NETTÓ bérleti díj

11. 01–03. 31.
idõszakra

Induló havi
BRUTTÓ
bérleti díj

04. 01–10. 31.
idõszakra

Induló havi
BRUTTÓ
bérleti díj

11. 01–03. 31.
idõszakra

Kávézó 172,43 245.689 Ft 219.823 Ft 312.025 Ft 279.175 Ft

FELHÍVÁS!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Modern Városok
Program keretében „A közúthálózat és kapcsolódó te-
reinek fejlesztése” címû projekt eleméhez kapcsoló-
dóan, 2022. június 27-tõl elkezdõdik a zalaegerszegi
Ady utca rekonstrukciója. 

Az I. ütemben az ivóvízvezeték-rekonstrukciót végez-
zük el várhatóan 2022 október végéig. A munkálatok az
Ady utca, Petõfi u.–Eötvös u. közötti szakaszát érintik.

Ezt követõen a burkolatfelújítás során az érintett szaka-
szon a meglévõ csapadékcsatornát újjáépítik, illetve a tár-
sasházak csapadékvíz-elvezetésére segédgerinc-csatorna
is épül. A burkolatra kerülõ csapadékvíz-mennyiségének
csökkentése érdekében a családi házak csapadékvíz elve-
zetését is megoldják a csapadékcsatornára történõ bekö-
téssel.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az érintett szaka-
szon a közmûrekonstrukció több ütemben zajlik, így válto-
zó forgalomtechnikára, illetve forgalmirend-változásra
számíthatnak.

Megértésüket köszönjük!


