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KÖZÖS AKARATTAL, BECSÜLETTEL MITÕL MEZÕVÁROS A MEZÕVÁROS?

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉSEN ADTÁK ÁT A DÍSZPOLGÁRI ÉS A PRO URBE KITÜNTETÉSEKET

PIACKÖZPONT, ÍRÁSTUDÓ VÁROSBÍRÓVAL

 600 éve említette elõször egy királyi oklevél Zalaegerszeget
mezõvárosként. A jeles alkalomból a dokumentum írásképi rekonstrukciója a város dísztermének vitrinébe került. A szövege
hiteles, azt azonban nem tudjuk, hogy hogyan nézett ki pontosan
az eredeti oklevél.
– pánczélPetra –

– V. Zs. -–
A város polgármestere utalt arra, hogy a város napját a koronavírus világjárvány miatt nem tudták
május 13-án megünnepelni, a rendezvényt késõbb pótolják. Szólt
arról, hogy a múlt év elsõ hónapjaiban felhõtlen optimizmussal,
megújult lendülettel kezdték a
munkát, aztán a világjárvány és a
nyomában érkezõ gazdasági világválság megváltoztatott mindent. „Lemondtunk sok mindenrõl,
hogy megvédjük egymást, és
mindeközben megtanultunk figyelni a másikra. Zalaegerszeget a nehéz körülmények között is közös
erõvel fejlesztettük, szépítettük” –
fogalmazott.

– Mindig büszkén emlegetjük városunk 774 évvel ezelõtti, 1247-es
elsõ írásos említését. Az akkori
oklevél szerint már abban az idõben kõbõl épült templom állt itt,
vagyis az alapítás bizonyosan korábban történt. Idén azonban a várossá válás, a várossá alakulás
egy másik fontos pillanatát idézzük fel. Zalaegerszeg egy 600 évvel ezelõtti, 1421-es oklevélben
szerepel elõször mezõvárosként,
ami a középkorban már egyfajta
önkormányzatiságot is jelentett.
Az elsõ ismert városbírónak a nevét is ebbõl az idõszakból tudjuk,
Mihály deáknak hívták, ami arra
utal, hogy írástudó volt, ami ritkának számított akkoriban egy vidéki
mezõvárosban. Sok korabeli tele-

pülés vált mezõvárossá, voltak
olyanok is, melyek 600 évvel ezelõtt nagyobbak voltak Zalaegerszegnél, ma pedig csak falvak,
vagy el is tûntek, miközben Zalaegerszeg fejlõdött, gyarapodott –
fogalmazott Balaicz Zoltán, és feltette a kérdést: „miért pont nekünk
sikerült?”
A válasz nem más, mint a hit a
közösségben, a képesség az
összefogásra... Tudjuk, hogy minden ember érték, s a köz akkor
gyarapszik, ha mindenki a saját
életében megleli önmagát, erõsödik és gazdagszik.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Az akció 2021. augusztus 15-ig tart!

 A Zalaegerszeg 1421-es, elsõ mezõvárosi okleveles említésének 600 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepi közgyûlésen Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket, köztük dr. Rétvári Bencét, az Emberi Erõforrások Minisztériumának
miniszterhelyettesét, Rigó Csabát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, Vigh László országgyûlési képviselõt, miniszteri biztost,
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat és dr. Pál Attilát, a megyei
közgyûlés elnökét.

Tulajdonképpen csak egy elképzelt (más középkori írásképek alapján rekonstruált) példány került az
üvegszekrénybe. Mindezt fontos kihangsúlyozni dr. Bilkei Irén történész (MNL Zala Megyei Levéltára)
szerint, nehogy valaki azt gondolja,
hogy az eredeti oklevél másolatáról
van szó. A fõlevéltárossal (aki az
ünnepi közgyûlésen dr. Gyimesi
Endrével együtt adta át a rekonstrukciót Balaicz Zoltán polgármesternek) a 600. évforduló kapcsán
beszélgettünk az eltûnt oklevélrõl,
a mezõvárosi státuszról, és hogy
kik voltak annak lakói.
A beszélgetés elején felelevenítette, hogy a város legkorábbi
története szempontjából három jelentõs dokumentumunk van: az
1247-es oklevél, melyben elõször
említik Egerszeg (Egurscug) nevét
és a Mária Magdolna-templomot.
Az 1266-ból származó, IV. Béla király által kiadott oklevél, melyben
a veszprémi püspöknek adja
Egerszeget. A harmadik pedig az,
amirõl most szó van, vagyis az
1421. június 24-i, Zsigmond király
által kibocsátott dokumentum,
mely a települést „in possessione
seu oppido”-ként, vagyis „birtok,
vagy mezõváros”-ként említi. (A levélben a király egy helyi viszály és
verekedés rendezését kéri a hivatalban lévõ veszprémi püspöktõl.)
– Birtok, vagy mezõváros?
Nincs ebben valami ellentmondás?

– Nincs, ugyanis nem bizonytalanságot, hanem terminológiai változatosságot jelöl ez a vagylagosság. Az utóbbi években a középkorral foglalkozó történészek arra
jutottak, hogy az oklevelek akkor
nevezik birtoknak és akkor mezõvárosnak a településeket, ha mást
akarnak vele hangsúlyozni.
– Jogi, vagy politikai értelemben?
– Inkább jogi, vagy státuszbéli
vonatkozásban. Possessio, ha valamilyen birtokjogi dologról van
szó, és oppidum, ha egy elképzelt
jogi megközelítést jelöl. Gyorsan
azt is hozzáteszem, hogy a hiedelmekkel ellentétben a mezõváros
nem mezõgazdasági települést,
hanem mezõn álló, azaz nem fallal
körülvett várost jelent!
– Elképzelt jogi megközelítés? Ez megint kicsit megfoghatatlannak tûnik…
– Igen, ez a kérdés valóban
nem egyszerû, ugyanis a középkori magyar jog soha nem ad pontos
definíciót arról, hogy mi a mezõváros. A földesúr általában nem adott

ki olyan oklevelet egy-egy településnek, melyben le van írva, hogy ti
a mai naptól mezõvárosi státuszt
kaptok. Ritkán elõfordult ez is, de
nagy általánosságban nem ez számított. A lényeg az volt, hogy az illetõ településnek mekkora volt a
vonzáskörzete, milyen piacközpont
szerepet töltött be. Tehát elsõsorban nem jogi, hanem funkcionális
kategória volt, hogy megillet-e valakit a mezõvárosi „cím”.
– Akkor lehet azt mondani,
hogy a 15. században Egerszegnek megvolt az ehhez szükséges
gazdasági és kereskedelmi vonzereje és kapcsolatrendszere?
– Tulajdonképpen errõl van szó.
A környezõ falvakhoz képest nagy
volt a vonzáskörzete, sokan és sok
helyrõl jártak az itteni vásárokra. A
14. század közepétõl 1526-ig hat
vásáremlítés szerepel különbözõ
oklevelekben, ami azt jelzi, hogy
ez egy stabil pozíció volt, megérdemelte az oppidum jelzõt. Ami pedig szintén fontos, hogy volt írástudó városbíró Egerszegen. A szóban forgó hatszáz évvel ezelõtti
oklevélnél egy évvel korábbi, vagyis 1420-ból származik az a dokumentum, mely meg is nevezi az elsõ ismert városbírót (iudex), Mihály
deák személyében.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

EMLÉKTÁBLA A SKANZENALAPÍTÓNAK
ZALAI TÓTH JÁNOS ÉPÍTÉSZRE EMLÉKEZTEK

 Újabb mûvészi utcanévtáblát
avattak Zalaegerszegen, ezúttal
a páterdombi városrészben. A
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány 2005 óta állít emléket
az önkormányzat támogatásával
neves személyiségeknek, vagy
a város történetében fontos
szerepet betöltõ embereknek a
róluk elnevezett utcákban.
– pet –
Most Zalai Tóth János építészmérnök, festõ emléktábláját helyezték el a nevét viselõ, kissé eldugott
páterdombi utcában. A városban
ezzel együtt már huszonegy, a páterdombi városrészben pedig három (korábban Farkas Dávid- és
Holub József-táblákat is avattak)
mûvészi utcanévtábla került már kihelyezésre az elmúlt évtizedekben
– mondta dr. Gyimesi Endre, a közalapítvány kuratóriumának elnöke.
Majd a népi építészet felkutatásában és megmentésében jeleskedõ
építészmérnök életútját idézte fel,
annál is inkább, mert Gyimesi Endre történész-levéltárosként is foglal-

kozott már a témával. Zalai Tóth
János munkássága és elképzelései nélkül ugyanis nem épülhetett
volna fel a Göcseji Falumúzeum.
Az építészmérnök 1899-ben
született Zalaegerszegen, középiskoláit Keszthelyen, az egyetemet
pedig Budapesten végezte. Késõbb Szombathely fõépítésze lett,
ahol ma is láthatók olyan emblematikus épületek, melyek nevé-

hez kötõdnek. De, több más település rendezési tervének elkészítésében is komoly szerepet vállalt.
A harmincas években figyelme
egyre inkább a népi építészet felé
fordult: a göcseji és õrségi parasztházak érdekelték, majd az
egész Kárpát-medence kincsét
kutatta a témában. Óriási értékmentõ munkát végzett, fõleg miután az ötvenes évek második felé-

ben az építésügyi minisztérium
munkatársa lett. Õ figyelt fel többek között a kávási házra, mellyel
megalapozta a zalaegerszegi
skanzent, amit elõször a Május 1.
ligetben képzelt el, ám a Zala-holtág környéke végül jobb és tágasabb helyszínnek bizonyult.
Tehetsége nemcsak az építészet és értékmentés terén nyilvánult meg: szívesen ragadott kezébe ecsetet, de tollat is. Festett és
verseskötete is megjelent. 1978ban hunyt el Budapesten. A Göcseji Falumúzeumban már õrzi
egy tábla az emlékét a malom falán, most pedig a Páterdomb róla
elnevezett utcájában avatták fel a
képmását megörökítõ emléktáblát
(Béres János szobrászmûvész alkotása). Keresztury Dezsõ azt írta
róla: tiszta lelkû magyar szakember volt, csendben dolgozott, de
annál eredményesebben.
Az ünnepségen jelen volt
Balaicz Zoltán polgármester és
Gecse Péter alpolgármester, a páterdombi körzet önkormányzati
képviselõje is. Az avatáson többek
között elhangzott: a városnak fontos az értékõrzés, és hogy a jeles
személyiségek életére, munkásságára felhívják valamilyen módon
a figyelmet. Ezt a célt szolgálja a
mûvészi kivitelezésû utcanévtáblák elhelyezése is. Az alkotásokkal
nemcsak emlékezünk a múltra,
hanem a lakókörnyezetünket is
szépítjük általuk.

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN

 Nyolc hónap kihagyás után, június 17-én a zalaegerszegi közgyûlés végre nyílt ülést tarthatott a város dísztermében. A részletekrõl sajtótájékoztatón számolt be dr. Káldi Dávid frakcióvezetõ
és Szilasi Gábor frakcióvezetõ-helyettes.
A frakcióvezetõ utalt arra, hogy
az elmúlt hónapokban különleges
jogrendben mûködött az önkormányzat, Balaicz Zoltán polgármester havonta egyeztetésre hívta
a kormánypárti és ellenzéki képviselõket, így folyamatosan születhettek a konszenzusos döntések.
Mint fogalmazott, a 2021-es költségvetés egyfajta „járványügyi”
költségvetés volt, hiszen a koronavírus-járvány miatt fõleg az önkormányzati alapfeladatokra tudtak
koncentrálni. A költségvetés fõösszege jelenleg a beruházásokkal
és fejlesztésekkel, európai uniós és
állami programokkal együtt közel
66,2 milliárd forintra emelkedett.
Bõvült azok köre, akik nehéz
anyagi helyzetük miatt szociális temetési segélyt igényelhetnek. Eddig a rászorulók számára a temetési segély akkor volt megállapítható,
ha a temetés számlával igazolt költsége nem haladhatta meg a 400
ezer forintot. Ez az összeg most
600 ezer forintra emelkedett. A közterület-használati
szerzõdések
megszûntek, 2021. július 1-tõl az

engedélyezés hatósági eljárás keretében fog megtörténni. Zalaegerszegen 17 elektromos töltõállomás
mûködik, a közterület-használat díjat ezek esetében a beállóhely
alapján állapítják meg.
Dr. Káldi Dávid beszámolt arról
is, hogy állami támogatással lehetõség nyílik arra, hogy a ságodi és
a nagypáli patakok medrének rendezésével olyan csapadékvíz-elvezetési beruházás valósuljon
meg, ami kellõ biztonságot jelent
majd a városrészben lakóknak.
Szilasi Gábor frakcióvezetõ-helyettes megköszönte az egészségügyben dolgozók munkáját és
helytállását az elmúlt hónapokban.
A koronavírus-járvány okozta nehézségekkel kapcsolatban elmondta, sok adomány érkezett az
erre a célra létrehozott alszámlára,
és a képviselõk is felajánlották
egyhavi tiszteletdíjukat, hogy minél több rászoruló családnak tudjanak segítséget nyújtani. Bízik
abban, hogy az oltási programnak
köszönhetõen nem lesz következõ
„járványhullám”.

A CIVIL ÉLET FONTOSSÁGA

BELÉPÕ LEHET
OKLEVELES TECHNIKUSI KÉPZÉS INDUL

AZ EGYESÜLET ÉS A PÁRTOK

 Okleveles technikusi képzésrõl írt alá együttmûködési megállapodást a Pannon Egyetem (PE) és a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum (ZSZC), ami elsõ ilyen összefogás az országban egy középfokú és egy felsõfokú intézmény között. Az egyik helyi technikumban õsszel indul az okleves technikusi képzés, amelynek hozadéka az lesz, hogy öt év után a jól teljesítõ diákok felvételi nélkül juthatnak be az egyetemre.

 A civilek közéleti helyzetérõl, a civil szervezetek szerepérõl, az
ellenzéki elõválasztás fontosságáról és a Tiéd a Város Egyesület
helyzetérõl tartott sajtótájékoztatót Hartman Miklós, az egyesület
elnöke és Fábiánné Szakony Krisztina irodavezetõ.

– AL –
Prof. dr. Gelencsér András, a
PE rektora köszöntõjében úgy fogalmazott, hogy egyetemüknek
nagyon fontos a hallgatói utánpótlás, amelynek érdekében megállapodást kötöttek a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrummal. Az okleveles technikusi képzéstõl azt
várják, hogy megfelelõ elõképzettséggel és kellõ motivációval érkezzenek a diákok egyetemükre.

Csillag Zsolt, a PE kancellárja
arról beszélt, hogy az ágazati szabályozással elõtérbe került a jól
képzett munkaerõ biztosítása. Az
együttmûködési megállapodás jelentõsége éppen az, hogy plusz beiskolázási csatornákat tudnak nyitni, ezáltal több szakembert kibocsátani, ami komoly motorja lehet a
város és a régió gazdaságának.
Dr. Németh István, a PE stratégiai rektorhelyettese, a Zalaegerszegi Egyetemi Központ fõigazga-

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
 A legutóbbi közgyûlés néhány témájáról és döntésérõl mondta
el véleményét sajtótájékoztató keretében Keresztes Csaba (DK)
frakcióvezetõ és Góra Balázs (MSZP) önkormányzati képviselõ.
A tesztpályával kapcsolatban
elhangzott: nem átlátható számukra, hogy a tesztpálya közelében
hány cég van. Listát szeretnének
kapni a cégekrõl, tevékenységükrõl, és hogy az önkormányzatnak
melyikhez van kötõdése. Ígéretet
kaptak a válaszra, valamint jelezte
a polgármester, hogy a közeljövõben lesz bejárás is a tesztpályán
az önkormányzati képviselõk számára. Ugyancsak választ kapott
az ellenzék arra a kérdésükre is,
hogy mi a helyzet a ruhagyár, sajtgyár és a Köbtex épületeivel. Bíznak abban, hogy, bár nem helyi
cégekrõl van szó, olyan megoldások születnek, melyek pozitívan
hatnak majd a városra.
A VG Kft. ügyvezetõjének megválasztását támogatták, ugyanakkor jelezte az ellenzéki frakció,
hogy rendezni kellene a városi cégek vezetõinek bérezését és prémiumfeltételeit. Ebben jelenleg
konszenzus van a közgyûlésben.

Keresztes Csaba és Góra Balázs valamennyi ellenzéki párt nevében megköszönték a lakosság,
a városvezetés, a cégek és az orvosok munkáját és türelmét, amit a
járványhelyzet idején tanúsítottak.
Köszönetet mondtak a sajtó munkatársainak is.
Aggodalomra ad okot, hangzott
el, hogy Zalaegerszegen a felsõoktatási intézményekbe jelentkezõk száma visszaesett. Az elsõévesek száma 35 százalékkal
csökkent az elõzõ tanévben. Kíváncsian várják az idei számokat.
A GKZ átkerülése a BGE-tõl a
Pannon Egyetemhez visszavetette a jelentkezéseket, jelezte a képviselõcsoport vezetõje.
Végül a frakció képviselõi az
erzsébethegyi útfejlesztéssel, a
Kölcsey Ferenc Gimnázium új kuratóriumával és a Landorhegyen
kialakított parkolókkal kapcsolatos interpellációkról számoltak
be.

tója azt emelte ki, hogy az okleveles
technikusi képzés átmenetet képez
a felsõfokú és a középfokú oktatás
között. Az ötödik tanévben ugyanis
a helyi egyetem oktatói tanítják
majd a diákokat, akik, ha jól teljesítenek, 30 kreditpont beszámításával felvételi nélkül kerülhetnek be a
felsõoktatásba. A továbblépés is
biztosított, hiszen a PE a mûszaki
tudományok terén teljes képzési
portfólióval rendelkezik, így gépész, mechatronikai és gazdasági mérnök szakemberekkel tudják megtámogatni a városban és a régióban
zajló nagy ívû beruházásokat.
Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum fõigazgatója elmondta, hogy egyelõ-

re egy technikumban egy osztálylyal indul a képzés, amit jövõre
más középfokú iskolában is be kívánnak vezetni a Pannon Egyetemmel együttmûködve.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a kedvezõ foglalkoztatási helyzet ellenére munkaerõhiánnyal is kell számolniuk, amelyre megoldást nyújthat ez a képzés.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt fûzte hozzá,
hogy a Pannon Egyetem és a
szakképzési centrum képzési
együttmûködése biztosíték arra,
hogy a már zajló illetve induló gazdaságfejlesztési beruházásokhoz
lesz helyben elegendõ szakember.

Hartman Miklós hangsúlyozta:
a politikának az emberekért kell
dolgozniuk, odafigyelni rájuk. A
hétköznapi embereknek nincsenek kapcsolataik, melyek segítik
õket, és a világjárvány idején sokan kerültek nehéz helyzetbe. Arra
várnak, hogy kijussanak az egzisztenciális válságból. A civil
szervezeteknek is erre kell figyelnie és arra, hogy mit csinál a politika ebben a helyzetben.
A Tiéd a Város Egyesület az ellenzéki elõválasztáson minden jelöltet segíti, és azt szeretné, ha
demokratikus úton választanák ki
azt az egyet, aki mellé odaállnak
majd az ellenzéki pártok. Tagjaikat

is arra buzdítják, vegyenek részt
az elõválasztáson, mert fontos a
részvétele mindenkinek.
Fábiánné Szakony Krisztina az
egyesület helyzetérõl szólt. A járvány idõszakában nem tudtak
programokat szervezni, és sajnos
a személyes találkozások is elmaradtak, bár a kapcsolatot telefonon, e-mailen tartották egymással.
Most hogy elmúltak már a szigorú
megkötések, szabadabban tudnak
programokat szervezni. Elmondta:
az elmúlt hónapokban szociális tevékenységet folytattak, élelmiszercsomagokat állítottak össze, és
ezzel támogatták a rászoruló családokat.

JÁRJÁK A VÁLASZTÓKERÜLETET
AKTÍV AZ ELÕVÁLASZTÁSI KAMPÁNY
 Dr. Csidei Irén, a DK elõválasztási képviselõjelöltje aktívan járja
a választókerületet, hogy minél több választóval találkozhasson,
minél több véleményt és problémát, tapasztalatot meghallgasson. Ezekrõl az eseményekrõl tájékoztatta lapunkat.
Hozzátette, örül minden gazdasági fejlesztésnek, ami Zalaegerszegen és a térségben történik. Ugyanakkor azt szeretné, ha
olyan beruházások valósulnának
meg, ahol a létrejövõ munkahelyek tisztességes megélhetést biztosítanak az emberek számára.
Fontosnak tartja, hogy a beruházásokat finanszírozó állami pénzek nyomon követhetõk legyenek
és átláthatók. Úgy véli, változásokra van szükség, amihez kitartó
munka kell és öszszefogás, hogy

a hétköznapok gondtalanabbak
legyenek. Mint orvos, számára
nagyon fontos az egészségügyi
és szociális ellátás javítása, és
ezért szeretne dolgozni a jövõben.
Beszámolt arról is, hogy az
elõválasztási kampány egyik jelentõs eseményére kerül sor Zalaegerszegen, ugyanis július 12-én
este fél hétkor az Európa térre érkezik Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje, aki szeretne találkozni és beszélgetni a város lakóival.
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KÖZÖS AKARATTAL, BECSÜLETTEL A BÁTHORYSOKON NEM MÚLOTT

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉSEN ADTÁK ÁT A DÍSZPOLGÁRI ÉS A PRO URBE KITÜNTETÉSEKET BEJUTOTTAK A RAJTAD ÁLL A JÖVÕD PROGRAM DÖNTÕJÉBE
(Folytatás az 1. oldalról.)
ló dagerrotípia. A képen Zalaeger- került sor. „Zalaegerszeg Város
Az ünnepi közgyûlésen nem
csak a múlt dicsõ tetteire kell emlékeznünk, hanem azokból erõt
merítve, közös összefogással,
akarattal, becsülettel, alázattal,
szerénységgel kell tovább építenünk a megújuló és erõsödõ Zalaegerszeget – mondta a polgármester.
Dr. Rétvári Bence és Vigh
László is köszöntötte az ünnepi
közgyûlést és a kitüntetetteket.
Hangsúlyozták, fontos a vidéki városok fejlesztése, hogy mindenki a
saját szülõföldjén találja meg a
boldogulását. Méltatták Zalaegerszeg fejlõdését, kiemelve a fejlesztések sokaságát, melyek az
elmúlt években indultak.
A köszöntõket követõen a 600
évvel ezelõtt keletkezett 1421-es
írásképében rekonstruált oklevelet
dr. Gyimesi Endre a város volt polgármestere, címzetes levéltárigazgató és dr. Bilkei Irén fõlevél-

szeg fõtere látható egy piaci na- Posztumusz Díszpolgára” kitünte-  A Báthory István Technikum
Érzékenyítõ csapata bejutott a
legjobb öt közé az UNICEF Magyarország által harmadik alkalommal indított Rajtad áll a jövõd címû versenysorozatban.
Így esélyessé váltak arra, hogy
a gyakorlatban is megvalósíthassák a kortársbántalmazás
ellen kidolgozott „érzékenyítõ”
projektjüket.

táros, címzetes levéltár-igazgató
adta át Balaicz Zoltánnak, aki elhelyezte a város dísztermében lévõ vitrinben.
2020 februárjában nagy örömöt
keltett az a hír, hogy a párizsi
Francia Fotográfiai Társaság gyûjteményében elõkerült egy Zalaegerszeget az 1840-es években,
mintegy 170 évvel ezelõtt ábrázo-

képnek a nagyított másolatát dr.
Kostyál László, a Göcseji Múzeum
igazgatója és Béres Katalin fõmuzeológus, a dagerrotípia helyi kutatója jelképesen átadta a város
közösségének. A képet Balaicz
Zoltán polgármester vette át és a
városházán helyezik majd el.
Az ünnepi közgyûlés következõ
részében kitüntetések átadására

– AL –

zési lehetõség a gyerekeknek, ami
nem az iskolapadhoz köti õket. Dicsérte hozzáállásukat, és gratulált
a továbbjutáshoz.
Gecse Péter alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselõje méltatva a sikert azt mondta,
kiváló szakmai munka folyik a zalaegerszegi oktatási-nevelési intézményekben, amelyekben kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra is. A Rajtad áll a
jövõd program is ezt szolgálja.
Nyitott és kreatív gyerekek járnak a Báthoryba, akik hajlandóak
szabadidejüket feláldozni és a közösségért tenni, fogalmazott Tóth
Vera pedagógus, a program koordinátora. Mint mondta, a Rajtad áll
a jövõd elnevezés nagyon beszédes. Arra utal, hogy a fiatalok tegyenek azért, hogy a jövõben egy
számukra kedvezõ társadalomban
élhessenek. A projekt alapvetõ célja, hogy felkeltse és erõsítse ben-

nük a társadalmi felelõsségvállalást. Ezt elõsegítve az UNICEF által kijelölt három (gyermekjogok,
kortársbántalmazás, fiatalok mentális egészsége) témakörökben
kellett olyan társadalmi problémákat felvetniük a diákoknak, ami
õket illetve közösségüket érinti, továbbá olyan, megoldást nyújtó innovatív ötleteket kellett kidolgozniuk, amelyek megvalósításában
tevõlegesen is részt tudnak venni.
A Báthoryban a négy pályázó csapat közül három választotta a bántalmazás témakörét. Közülük kettõ
– az Érzékenyítõk (10. évfolyamosok) és a Mindenhatók (11. évfolyamosok) – bejutott a legjobb tíz
közé, majd a június 12-i online rostán az Érzékenyítõk a legjobb öt
közé. Augusztusban lesz a következõ döntõ, amikor kiderül, melyik
két csapat ötlete válhat valóssággá
az országban, akár egy app, film
vagy rendezvény formájában.

KÖZÖSSÉGI TÉRRÉ ALAKULT A KERTMOZI

lyek mindeközben erõsítik az itt
élõk kötõdését a kertvárosi településrészhez. A harminc éve létrehozott Kertmozi – mely sokáig
kihasználatlanul állt – erre pont alkalmas helyszínnek bizonyul. Annál is inkább, mert akár 400–500
fõ befogadására is képes a tér. A
pályázatnak köszönhetõen 200
székkel látták el a mozit, ezenkívül egy nagyfelbontású tévét is
vásároltak. A mozivászon pedig
már 2017-ben megújult a színpaddal együtt. Ami az ingyenes programokat illeti: július 9-én és 23-án
este filmvetítésre, augusztus 7-én
délután koncertre és játszóházra,
augusztus 13-án este pedig humorestre, talk-showra és filmvetítésre is sor kerül. A filmeket elõzetes közönségszavazás alapján
választották ki. A részletes program megtalálható a város Facebook-oldalán, a zegprogram.hu-n,
és a város közintézményeinek
honlapján, illetve Facebookoldalain.
Az önkormányzati képviselõ
hozzátette: szeretnék, ha a következõ években aktív és közkedvelt
helyszínné válna a Kertmozi, ahová a jövõben a vetítések és koncertek mellett közlekedésbiztonsági programokat is szerveznének,
felhíva a figyelmet a Kertváros
problémás szakaszaira.

pon (1847. június 15-én) az Arany tõ címet adományozott néhai
Bárány vendégfogadó emeleti ab- Fischer György Munkácsy-díjas
lakából fényképezve. Ennek a szobrászmûvész, az Ady-iskola
volt mûvész-tanára részére. A kitüntetõ cím plakettjét és az oklevelet gyermekei, Fischer Bence és
Fischer Judit vette át. Pro Urbe
Zalaegerszeg kitüntetõ címet vehetett át dr. Bérczes Edit ultramaratoni futó, világcsúcstartó, világés Európa-bajnok, és Kiss Gábor,
a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója, aki a helyi
közmûvelõdési, kulturális és közösségi élet meghatározó személyisége.
Az ünnepség állófogadással ért
véget az Arany Bárány Szálloda
télikertjében, ahol Kiss Gábor a kitüntetettek nevében mondott köszönetet az elismerésekért.

ELISMERÉSEK

A Rajtad áll a jövõd program az
Egy generáció korlátok nélkül kezdeményezés része, amely lehetõséget teremt a 14–21 éves fiatalok
számára, hogy a saját jövõjük alakításába beleszóljanak. Ehhez pedig az szükséges, hogy részt vegyenek a társadalmi problémák
feltárásában, és elõremutató javaslatokat tegyenek azok megoldására. Mindeközben olyan képességek birtokába jussanak,
amelyek segítségével egyéni céljaikat is meg tudják valósítani a jövõben.
Idén az ország különbözõ régióiból öt település csatlakozott a
márciustól novemberig tartó programhoz: Óbuda, Orosháza, Nyíregyháza, Szekszárd és Zalaegerszeg négy-négy iskolai csapattal.
A megyeszékhelyen a Báthory István Technikumot jelölte ki a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
(ZSZC). A projekt sajtótájékoztatóján Kónyáné Tömpe Lívia, az iskola igazgatója azt mondta: örömmel
vállalták a feladatot, mert ez egy
olyan ismeret- és tapasztalatszer-

SZAKMAI KÖSZÖNET
A HIVATALI MUNKÁÉRT

 A közigazgatásban végzett kiemelkedõ szakmai
munkája elismeréseként a város polgármesteri hivatala az alábbi elismeréseket adta át.
Bauer Mónika (polgármesteri kabinet), Krammer Tímea (mûszaki osztály), Szabó János (mûszaki osztály), Tóth Kovács Judit (adóosztály)
címzetes vezetõ fõtanácsadói címet, míg Takácsné Czukker Szilvia (mûszaki osztályvezetõ) szakmai fõtanácsadói címet kapott.

FILMEK, KONCERTEK, TALK-SHOW
(Fotó: Seres Péter)

 A Semmelweis-nap alkalmából egészségügyi dolgozók kaptak
elismerést a városházán, ahol Balaicz Zoltán köszönte meg munkájukat. A polgármester hangsúlyozta, a koronavírus-járvány alatt
nehezebb körülmények között dolgoztak az egészségügyben dolgozók és helytálltak a munkában, amiért dicséret illeti õket.
Szólt az 1992 óta megtartott
Semmelweis-nap jelentõségérõl,
és ígérte, á lehetõség szerint jövõre, már járványmentesen, nagyobb létszámban és más körülmények között rendezik meg az
egészségügyben dolgozók napját.
A Semmelweis-nap alkalmából
az egészségügyi prevenció, a családok körében végzett egészségnevelõ tevékenysége és szakmai
munkája elismeréseképpen az önkormányzat elismerésben részesítette Kóródiné Fazekas Edit védõnõt, a kisgyermekek egészségügyi
ellátása területén végzett több évtizedes, lelkiismeretes munkájáért.

Cziklinné Császár Mária asszisztensnõt, a fogászati alapellátás területén végzett több évtizedes, lelkiismeretes munkája elismeréséül
Horváthné Kaposvári Judit fogászati asszisztensnõt, a fogászati
alapellátás területén, a lakosság
szájhigiénés állapotának javítása
érdekében, több évtizeden át kifejtett kiemelkedõ, színvonalas szakmai munkája jeléül. Dr. Scheibelhoffer Vanda fogszakorvost, valamint a gyermekek egészségügyi
alapellátása területén több évtizeden át végzett kiemelkedõ szakmai munkája iránti nagyrabecsüléssel dr. Peitler Gyula házi gyermekorvost.

 A Kertmozi nyári programjairól tartottak sajtótájékoztatót a
Liszt-iskola elõtt. A TOP „Helyi identitás és kohézió erõsítésének
megteremtése Zalaegerszegen” projekt keretében egyfajta kertvárosi közösségi térré alakult át a régi mozi, ami többféle rendezvényt is kínál az itt élõknek a következõ hónapokra.

mokra is sor kerülhet itt a
2021–23-as idõszakban; mintegy
3 millió forintból.
Galbavy Zoltán elmondta: filmvetítések, koncertek, humorest és
talk-show is színesíti a kínáltot a
– pet –
olyan pénzügyi keretet biztosít következõ hetekben. A cél, hogy
ehhez, melynek révén eszközfej- könnyed, szórakoztató közösségi
A részletekrõl Balaicz Zoltán lesztésre és különféle progra- programokat szervezzenek, mepolgármester, Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ, valamint a
Keresztury VMK és az Art mozi részérõl Flaisz Gergõ igazgató és
Drávecz Szabolcs, a mozi vezetõje tájékoztatta a sajtót.
A polgármester felidézte, hogy
régen sok zalaegerszegi számára volt kedvelt helyszín a Kertmozi, és a városrész önkormányzati
képviselõje az elmúlt idõszakban
sokat fáradozott azért, hogy valamit visszahozzon az egykori hangulatból. Szeretnék, ha egy állandó közösségi térré alakulna a
hely, ami a nyári hónapokban kikapcsolódási lehetõséget biztosít
nemcsak a körzet, hanem a város lakóinak is. A TOP-pályázat
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CSUPÁN ÉRZÉSEKET FEJEZ KI
NYUGDÍJASKÉNT AZ IRODALOMRÓL

 Van, aki néhány versemet szomorúnak tartja, de ez nézõpont
kérdése, remélem, hogy elgondolkodtatóak a soraim. Vallom,
hogy nem verset írok, hanem érzéseket fejezek ki, mondja Árvai
József, aki a közelmúltban dobogósként végzett a Poézis 21
versíró és versmondó pályázaton. Az irodalomhoz való viszonyáról kérdeztük, meg ami még szóbajött.
– Bánfi Kati –
Felnõttként, esti képzésen járt
a Csány-szakközépiskolába, itt
hozta össze a jó sors Lepsényi
Imre magyartanárral, akinek a
pedagógiai módszerei, illetve az
irodalomhoz és mûvészi kifejezéshez való viszonya nagyon
mély benyomást tett rá.
– Az elsõ alkalommal csak
beszélgetett velünk. Csodálkoztam is ezen, különös ember õ.
Aztán késõbb jöttem rá, hogy milyen sokat tanultam tõle azokon
a „csak” beszélgetõs órákon.
Nem volt mellébeszélés, a saját
gondolat kifejezése nála nagyon
fontos volt. Megszerettem, hogy
azt mondhattam, amit éreztem.
Végül is bár jók voltak az eredményeim, egyéb okok miatt nem
fejeztem be ezt az iskolát. Lepsényi tanár úr nagyon jól tudott
engem motiválni, de azt is tudomásul vette, hogy mindenki maga dönt a sorsáról. Ma már 84
éves, tartjuk a kapcsolatot, és
ezúton is szeretném megköszönni neki, amit értünk tett – mondja
Árvai József, aki tíz éve nyugdíjasként éli napjait.

– A saját irodalmi vénája mikor kezdett kibontakozni?
– Amikor a gyerekeim iskolások voltak, akkor kezdtem. Eleinte csak saját magam alkotta esti
mesékkel, amikor õk is gyereket
vártak már Babaváró verseskötettel örökítettem meg a várandósság fontosabb eseményeit. De
egyéb családi eseményekre, ünnepekre, rokonoknak, barátoknak, kollégáknak írtam a verseket. Késõbb pedig pályázatokra
is. A múzsám és egyben kritikusom is a feleségem, aki segít, ha
egy-egy gondolat még nincs a helyén – mondja Árvai József, majd
sebtében el is szaval a feleségének egy hozzá írt költeményt. –
Késõbb figyeltem a pályázatokra.
Kicsi affinitásom van. Közel 200
verset írtam eddig összesen.
– A Poézis 21-nek mi a története?
– Nyugdíjasoknak hirdették
meg, akárcsak tavaly a Coviddal
kapcsolatos pályázatot. Az ihletet
Fazekas Márti ismerõsöm egyik
fotója adta, amin a kertje látszódik. Ez alapján íródott a „Tavaszváró” címû versem. A szavalóversenyen saját költeményt mond-

Árvai József

tam el. Ezen a téren jobbnak láttam segítséget kérni. Bellus Attila
színmûvész, jóbarátom készített
fel erre, amiért nagyon hálás vagyok. Azért is volt jó, hogy a saját
versemet szavalhattam, mert úgy
mondtam el, ahogy én gondoltam. Mert észrevettem, hogy ha
más olvassa a versem, mást ért
ki belõle. De attól szép a világ,
hogy ahányan vagyunk, annyifélék.
– Van kedvenc költõje?
– Mindenevõ vagyok. De ha ki
kellene emelnem, akkor József
Attila. Bár az az igazság, hogy címeket nehezen jegyzek meg, de
a történetet, a mondanivalót, a
hatást mélyen õrzöm magamban.
És még Faludy György volt rám

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ A LEVENDULÁRÓL

 A házigazdák mellett Deák Ferenc fitoterapeuta kalauzolta a
Levendulakertbe érkezõ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete tagjait. Az érdekes információkat
jelnyelvtolmács segítségével adták át, aztán az elsõ szüretelõkként járhatták be a terepet.

korból álló levendulásról Németh
Enikõ háziasszony mesélt. A növények egész éves ápolásáról, a helyes betakarításról tanácsokat osztott meg, elárulta a levendulaszörpkészítés receptjét, illetve jövõbeli
– b. k. –
Katalin, a szervezõ egyesület me- terveikrõl is szólt a vendégeknek.
gyei ügyintézõje köszöntötte. Az öt
Deák Ferenc fitoterapeuta peA résztvevõket Pummerné Gróf éve telepített, ma már 10 ezer bo- dig elsõsorban a levendula gyógyító hatásait ismertette, de a kérdések kapcsán szóba kerültek
egyéb gyógyhatású növények is.
A szakember hangsúlyozta, hogy
csak 100 százalékosan tiszta illóolaj használható gyógyászati céllal. A levendula illóolaj elõállításához 100-szoros mennyiségû virágra van szükség, mely értékes
anyagot meggondoltan kell fel-

nagy hatással, írtam is az õ emlékére is egy verset.
– Amikor adott témáról kell
írni, mondjuk a prószafesztiválon kiírt pályázaton, az nem nehezíti az írást?
– Azt mondtam, hogy olyan
nincs, hogy a prószafesztiválról
ne írjak, bár az utolsó percben álltam csak neki. Egyébként van,
hogy szívesen írnék valamirõl, de
nem megy. Máskor meg „adjatok
gyorsan egy papírt”, mert meglátok valamit és megihlet. Ez lehet
a Balaton, de egy rozsdás traktor
is. Sok mindenre volt példa.
– Ha nem versel, mi a hobbija?
– Van több mániám is. Például
a diópálinka-készítés, aminek a
palackját is a saját versem díszíti
(„Csak cseppenként! Szeress barátot, italt, vagy nõt, és minden
sejted kap kis idõt, élvezni, miért
világra jött.”) Szeretek úszni,
most a Balaton-átúszásra készülök, bár a felkészülés az uszoda
átépítése miatt nehézkes. Azt vallom, hogy mindegy mit tesz az
ember, azt szívvel-lélekkel kell,
és nem árt egy kis becsület sem.
Az idén leszek hatvanszoros véradó, amire büszke vagyok.
Egyébként itthon mindent magam
újítottam fel a lakáson: festés,
parkettázás, burkolás, de bekapcsolódom a házimunkába is, nagy
örömmel „szolgálom” a feleségemet. Na a rendrakást, azt annyira nem szeretem – jegyzi meg
mosolyogva. – És bár társasági
ember vagyok inkább, amikor dolgozom, azt jobban szeretem
egyedül tenni. Lokálpatriótának
érzem magam, és ezért igyekszem minél többet tenni is. Most
éppen egy kiállítás szervezését
tervezgetem.

használni. De hozzátette, a Magyar Gyógyszerkönyvben nemcsak az illóolaj, hanem a virágzat
is szerepel, mint gyógyhatású
alapanyag.
A levendulavirág sokrétû felhasználása közül kiemelt a nyugtató hatása, ez esetben citromfûvel társíthatjuk. Borsmentával
kombinálva emésztési zavarokra
jótékony. Az olívaolajjal kikevert
levendula illóolajat vágott sebek,
horzsolások gyógyítására, hígítatlanul pedig égési sérülésre, rovarcsípés okozta kellemetlen bõrpanaszok, viszketés, allergiás reakciók enyhítésre alkalmazzuk. De
kedvelt összetevõje a masszázsolajoknak, mert idegi eredetû fájdalmakat csökkent. A szakértõ illatos fürdõhöz javasolta, hogy hordozóanyagban oldjuk a levendulaolajat. Ez lehet akár tejszín, zsíros
tej, illetve méz.

NÉVADÓK NYOMÁBAN
HELYISMERETI OLVASÓTÁBOR

 Helyismereti olvasótábort szervezett mindjárt a nyár elején a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár mindhárom zalaegerszegi intézményegységében, pályázati támogatásnak köszönhetõen
ingyenesen. A helyismeret és az irodalom mellett a bibliotékák
névadóinak is nyomába eredtek a 12–16 éves diákok. Lapunk az
Apáczai-tagkönyvtárba látogatott el.
– b. k. –
– A fõ téma egész héten a helyismeret volt. Ezzel kapcsolatban
hívtunk elõadókat, voltak kulturális
programok, kirándulások, interaktív feladatok és zárásként pénteken vetélkedõ az elhangzottakból
– kezdte az ismertetõt Jasztrab
Istvánné intézményegység-vezetõ, a
Nemzeti Kulturális
Alap pályázati támogatásával megvalósuló programról.
–
Az
Önök
könyvtárába járó
fiatalok
vettek
részt a táborban,
vagy új arcok?
– Új arcok jöttek
hozzánk, ezért ismerkedni is kellett,
de végül kellemesen csalódtunk ebben a nem könnyû
korban lévõ korosztályban. Azt hiszem
a kellemes csalódás
kölcsönös
volt,
ahogy ennek hangot adtak a kamaszok is. Reméljük,
hogy a továbbiakban is találkozunk
velük, mint könyvtárlátogatókkal.
Egyébként nemcsak a környékrõl
jöttek a fiatalok, hanem osztálytársi kapcsolatok révén még Nagypáliból és Ságodból. Fõként az
Ady-iskola diákjairól van szó.
– Melyik program volt a legsikeresebb?
– Nehéz kiemelni, mert mindegyik jól sikerült. Még a kirándulások is, bár a nagy hõség kicsit jobban elfárasztott minket, mint terveztük. Nagyon élvezetes volt MiVÁLASZD A

hály Péter színmûvész foglalkozása, akit új oldaláról, a címerek
szakértõjeként ismerhettünk meg.
Balaton László nemcsak nemrégiben megjelent könyvét mutatta be,
hanem a skanzenbeli kiránduláson is õ volt a tárlatvezetõnk. Nagyon jó volt az ottani munkaterv.
Ugyanis a gyerekeknek dolgozni

kellett a konyhában, a ház körül,
és az állatokat is meg kellett etetniük. Másik kiránduláson meglepõdve hallgattuk, milyen sok információval rendelkeznek a fiatalok a
nemrég felállított székelykapuról.
Felidéztük Apáczai Csere János életét, nyelvmûvelést segítendõ szlengszótárt állítottak össze a
gyerekek. Volt társasjáték, helyi ismeretes és egyéb. Táborzárásként pedig kis ajándékkal kedveskedtünk a résztvevõknek.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
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HELYISMERETI JÁTÉKOK ÉS ZONGORAKONCERT MITÕL MEZÕVÁROS A MEZÕVÁROS?
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA; EGYELÕRE JÓRÉSZT SZABADTÉREN

 A tavalyi kihagyás után idén országszerte újra megrendezték a
Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot, melyhez a zalaegerszegi kulturális intézmények is csatlakoztak.
– pet –

De idén elõször a jánkahegyi
Keresztury-házban is fogadtak csoA programok és a helyszínek portokat.
száma azért még elmaradt a korábbi
17 órától a képzeletbeli színpaévek kínálatától. Részint a pandémia dot a Göcseji Múzeum csapata vetmiatt, részben pedig azért, mert a
rendezvény központi helyszíne, a
Göcseji Múzeum – illetve annak épülete – felújítás alatt áll. Ezért június
26-án az idei események fõ belvárosi helyszíne a Deák tér és a Mindszenty tér lett. A lényeg azonban az
volt, hogy a kulturális élet szereplõi
és a közönség ismét találkozhasson
egymással. Ezért is lett a helyi program szlogenje (kiegészítve picit az
országos jelszót) az, hogy Fordulópont: Újra együtt!
Az események a megyeszékhelyen idõsávokban zajlottak: az adott
„zónát” egy-egy intézmény vállalta te át, akik a Mindszenty térre várták
magára. Délután fõleg a családoso- a múzeumbarát családokat. Népkat várták játékos, ismeretterjesztõ szerû volt a helyismereti kvízjáprogramokkal, este pedig az idõsebb tékséta, mely a belváros ismeretlen
korosztály is felkerekedhetett. 15 és ismerõs helyszíneire navigálta a
órától a Deák Ferenc Megyei és Vá- vállalkozókedvûeket, akiknek a lorosi Könyvtár „uralta” a terepet; a gikai képességeiket is érvényesíteDeák térre és a könyvtár épületébe ni kellett ahhoz, hogy jól válaszoljais várták az érdeklõdõket. Kiss Gá- nak a feltett kérdésekre. A téren
bor igazgató „A páncélszekrény titka- közben pajzsokat, sisakokat, címeiról” (vagyis az intézmény könyvritka- reket, vagyis középkori kellékeket
ságairól), és Zala megye régi térké- lehetett készíteni; melyek garantálpeirõl is mesélt a betérõknek. A téren tan védenek a törökök ellen. A felközben kincsvadászaton, helyisme- nõtteket puzzle is várta: Béres Kareti játékon, kézmûves-foglalko- talin történész jóvoltából a korabeli
zásokon vehettek részt a látogatók. zalaegerszegi gyárak összevágott

darabkáit állíthatták össze a játékosok.
Az este lámpás várostörténeti sétával folytatódott a Tourinform-iroda
munkatársának, Tódor Tamásnak a
vezetésével. Majd a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben várták a
betérõket a kiállításaikhoz kapcsolódó elõadásokkal, valamint késõ esti

koncerttel. Beethoven zongoraszonátáit Tóth László zongoramûvész,
az intézmény vezetõje adta elõ.
A Múzeumok éjszakája alkalmából estig nyitva tartott a MimikArt Galéria, ahol a helyi képzõmûvészek alkotásait nézhették meg a látogatók,
de többek között Frimmel Gyula és
Szényi Zoltán mûvészekkel is találkozhattak. A Göcseji Falumúzeum
és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum szintén délutántól várta már a
közönséget: báb- és mesejátékokkal, táncházzal, tárlatvezetésekkel,
valamint éjszakába nyúló csillagászati programokkal.

SZERELEM, HÁZASÉLET, MAGÁNY
FÉRFI–NÕ KAPCSOLATOK A ZA-KO FESZTIVÁLON

 Lassan egy évtizede annak, hogy a Zalaegerszegi Kortárs Mûvészeti Fesztivállal (ZA-KO) veszi kezdetét a Kvártélyház Nyár
rendezvénysorozat. A nyári színházat mûködtetõ helyi csapat a
Manna Kulturális Egyesülettel közösen fáradozik azon, hogy évrõl évre tartalmas, színvonalas, ám mégis könnyed és szórakoztató elõadások érkezzenek Zalaegerszegre.
– pP –

ke” mesélõs, dalos esten (ahol
Grecsót mint gitárost is megismerA cél az, hogy az ország kisebb hették a nézõk) részben az író
színházi társulatainak aktuális da- megzenésített versei kerültek a rerabjait láthassa a közönség. Idén pertoárba, de néhány novelláját is
felolvasta. Kiüresedõ emberi kapcsolatok, magány,
szerelem, apaság, elmúlás – nagyjából ezek lehetnének az elõadás
kulcsszavai. De az is
megerõsítést nyert, hogy
az író mindig kiváló megfigyelõ, ám ha valamiért a
megfigyelés mégsem lehetséges, még mindig kitalálhat dolgokat. Grecsó
novellái pedig mindig ebbõl a kettõsségbõl épülnek fel, némi fanyar humorral tálalva az emberi
esendõséget.
(Fotó: Kvártélyház Kft.)
Általánosságban is elHorváth Lili és Kovács Patrícia
mondható, hogy az idei
többek között az Orlai Produkciós ZA-KO egyik központi témája a férIroda, a Veres1 Színház, a Mozsár fi–nõ kapcsolat volt. A fiatalkori udMûhely, a 6Szín Teátrum egy-egy varlás és párválasztás bénázásai,
elõadását láthatták a nézõk, de az ebbõl eredõ (akár életen át tarszínpadra állt a Grecsó Krisztián – tó) érzelmi sérülések, valamint a
Hrutka Róbert páros (illetve Tan- házasságok kiüresedése nemcsak
dem), Tompos Kátya színész és napjaink társadalmának jelenséBalázs János zongorista, sõt a he- gei. Érthetõ, hogy az írók, rendelyi Griff Bábszínház társulata is, zõk mindig szívesen nyúlnak ehhogy a legkisebb korosztályt szó- hez a témához. Épp ezért elsõ rárakoztassák Pim, a földimalac ka- nézésre ígéretesnek tûnt a
landjaival.
Janikovszky Éva mûvébõl színA június 21-i nyitóesten az elsõ padra állított „A lemez két oldala”
produkció mindjárt egy ütõs, iró- címû elõadás, olyan jeles szerepniától sem mentes zenés irodalmi lõkkel, mint Horváth Lili, Elek Fekalandozás volt, mégpedig Grecsó renc, Kovács Patrícia és Simon
Krisztán író verseinek és novellái- Kornél. Adta volna magát a mû
nak világába. A szerzõ – aki nem alapkomikuma is: ha a helyzet úgy
is olyan régen vehette át a Libri kívánja, villámgyorsan nézõpontot
irodalmi közönségdíját – Hrutka tudunk váltani egy új szituációban,
Róbert zeneszerzõvel közösen lé- egy másik beszélgetõpartner –
pett színpadra. Az „Elsõ évre fecs- vagy saját magunk védelme – ked-

véért. Hiszen mint tudjuk, a lemeznek mindig két oldala van.
Kár, hogy ez most inkább „lejárt
lemezre” sikerült, és a házasélet
unásig ismert kliséinek felolvasásán túl, nem futotta többre. Mintha
egy '80-as évekbeli televíziós kabarét néztünk volna; és nem biztos,
hogy minden retrójelenet vicces
2021-ben is. Fõleg, ha nem kifigurázza, hanem elfogadja a sztereotípiákat. Aki a felismerés örömével(?) nevet, azért teszi, mert maga
is ebben él. Tényleg nincs esély a
változásra? Nem lehet házastársi
témában új lemezt feltenni...?

PIACKÖZPONT, ÍRÁSTUDÓ VÁROSBÍRÓVAL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A deák szó utal arra, hogy írástudó volt. Ez nem iskolai végzettséget jelent, hanem egy olyan közösség által elismert személyt, aki
tudott írni és olvasni, valamint jártas volt a jogi ismeretekben. De
tudjuk azt is, hogy mûködött a mai
önkormányzatiságnak megfelelõ,
vagy ahhoz hasonlító testület is.
Az, hogy a városbíró és az
oppidum egymást követõ években
bukkan fel egy-egy oklevélben,
megintcsak a város biztos mezõvárosi pozícióját jelöli, hiszen jól
láthatóan már nem falunagy áll a
település élén. Van tehát írástudó
bíránk, képviselõ-testületünk és
pecsétünk is.
– Az itt élõk miképp nevezték
magukat akkoriban? Van ennek
valamiféle jelentõsége?
– Ezek az elnevezések mindig
nagyon érdekesek. A városról fellelhetõ középkori dokumentumok
másolatai mind megvannak nekem egy nagy dossziéban. Kutatásaim során összegyûjtöttem, hogy
a 15–16. században az egyes hatóságok minek nevezték Zalaegerszeget, de arra is mindig odafigyeltem, hogy van esetleg utalás
arra, hogy az itt élõk minek hívják
magukat. Ahogy most is, úgy a középkorra is jellemzõ volt az az emberi tényezõ, hogy a közösségek
olykor szeretik magukat kicsit felértékelni. Egerszeg lakói például
sokszor hívták magukat cívisnek,
vagyis polgárnak. (Már a 14. századból is van ilyen dokumentum.)
Ez kicsit túlzás, hiszen inkább a
szabad királyi városok lakóit illeti
ez a kifejezés. A 15. században
többféle elnevezés is megjelenik:

van, amikor colonus, van, amikor
oppidani, de a cívist is használják.
Véleményem szerint az oppidani a
helytálló, ami a „mezõváros lakóját”, vagy egyszerûbben városlakót jelent. Nem klasszikus értelemben vett polgárt, mert annak
már az is feltétele, hogy vagyoná-

Dr. Bilkei Irén

val szabadon rendelkezzen, és ez
ebben az esetben még nem volt
meg. Persze nem mindig jó, és
nem mindig lehet a mai körülményekre visszatükrözni, vagy napjainkkal párhuzamba állítani ezeket a középkori megjelöléseket, fogalmakat.
– A 600 éves évforduló kapcsán szóba került az 1421-es oklevél kalandos sorsa is.
– Olyannyira kalandos, hogy ez
az oklevél a történelem folyamán
sajnos eltûnt, vagy megsemmisült.
Nem tudjuk pontosan. Az biztos,
hogy sokáig a Batthyányak körmendi levéltárában volt. Az 1890ben készült Zalai Okmánytárban
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TÉRZENEKONCERTEK EGY ÉVEN ÁT
KLASSZIKUSOK SZABADTÉREN

 A következõ egy évben harminc szabadtéri koncertre kerül sor
Zalaegerszegen, mégpedig három helyszínen. A térzenekoncertek alapötlete Tóth László zongoramûvésztõl, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem vezetõjétõl származik, a megvalósításra
pedig egy, az EMMI-hez benyújtott sikeres önkormányzati pályázat ad lehetõséget.

több hónapos bezártságot, elszigetelõdést követõen újraépítsük a
közösségi és a kulturális életet –
fogalmazott a polgármester.
Tóth László hozzátette: július
1-tõl 2022. június 30-ig tart a projekt, és a téli hónapokat kivéve fo– pet –
Gébárti-tónál – zajlanak. A ko- lyamatosan lesznek koncertek.
molyzene népszerûsítésén túl cél Fõleg helyi mûvészek vesznek
A részletekrõl a városházán az is, hogy a vírushelyzet miatti részt a programban, melynek nem
rendeztek sajtótájékoztatót a szervezõk. Balaicz Zoltán polgármester elöljáróban elmondta: a város
különbözõ pontjain megvalósuló
szabadtéri koncertek a pandémia
utáni újrakezdést szimbolizálják.
Hasonló zenei eseményre szintén
Tóth László jóvoltából már a járványhelyzet alatt is sor került, akkor egy teherautó platójáról adott
koncertet több helyszínen a zongorista. A mostani egyéves programsorozatra 7,5 millió forintot
nyert a város, melynek keretében
harminc koncertre kerül majd sor.
Az események három helyszínen
– a Dísz téren, a Deák téren és a

még említik, azzal együtt, hogy a
hátlapján királyi pecsét is látható.
Ezután viszont már nincs róla
adat. Holub József, Zala megye
középkorának kutatója már nem
találta. Valószínû, hogy a 2. világháború alatt tûnt el, amikor a körmendi leváltár anyagának nagy része megsemmisült. Kinézetét,
írásképét nem ismerjük, szövegét
viszont igen. Az évforduló apropóján, a polgármester kérésére ennek alapján egy grafikus elkészítette azt a rekonstrukciót, ahogy
vélhetõen – a többi korabeli oklevél alapján – kinézhetett. Bár ez
nem tekinthetõ hiteles másolatnak, tartalma miatt mégis nagyon
jelentõs írásos forrás, hiszen minden kétséget kizáróan bizonyítja,
hogy a 15. században Egerszeg
mezõváros volt, amirõl fontos
megemlékezni.

HÍREK
A GÖCSEJI
MÚZEUMBÓL
Július 5–9. között a Pálosan szép az élet címû pálos
rendi vándorkiállítás lesz látható a Dísz téren. Ehhez kapcsolódva Simmer Lívia és Havasi Bálint régész-fõmuzeológusok tartanak elõadást 18
órakor a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár elõadótermében a Göcseji Múzeum
azon ásatásairól, melyek pálos
rendi emlékeket kutattak.
Július 10–11. ZalacsányÖrvényeshegyen közösségi
múltfeltárás jegyében régészeti ásatás folyik, a pálos rendi
emlékeket kutatják régészek
és hobbirégészek önkéntesek
segítségével. E két nap Simmer Lívia és Havasi Bálint régészek tárlatvezetést tartanak
a területen 11–14 óra között. A
tárlatvezetés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Július 13. – a Göcseji
Dombérozó keretében Kiss
Nóra néprajzos elõadást tart
17 órakor a Göcseji Falumúzeumban „Göcseji hagyományok tudása” címmel. Az elõadás ingyenes.

titkolt szándéka, hogy a klasszikus zeneirodalom gyöngyszemeit
megismertesse a közönséggel. A
Dísz téren heti rendszerességgel,
szombat este 6 órakor lesznek
koncertek; összesen huszonkettõ
az egy év alatt. További négynégy zenés estre pedig a Deák téren és a Gébárti-tónál kerül sor.
Utóbbiak esetében a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Kézmûvesek Háza is partner lesz. A szervezõk együttmûködnek továbbá a Filharmónia
Magyarország Kft.-vel, hiszen
szeretnének változatos zenei élményt kínálni az érdeklõdõknek.
Bíznak benne, hogy sokan lesznek kíváncsiak az ingyenes szabadtéri koncertekre. Rossz idõ
esetén viszont elmaradnak az estek – hangzott el a sajtótájékoztatón.
A következõ idõszakban fellép
többek között Tóth László zongoramûvész (az õ estjeivel indul tulajdonképpen július elején a program), a Zala Fuvola Kvartett, a
Cello molto együttes, a Zala Brass
és a Zalaegerszegi Szimfonikus
Zenekar is. A részletes program a
hangversenyterem Facebook-oldalán lesz elérhetõ, de plakátok is
hirdetik majd az aktuális eseményeket.
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Városháza

ZEGINFÓ
POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
 2020 októberében tartott utoljára rendes közgyûlést a város
dísztermében a képviselõ-testület, hiszen a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet és különleges jogrend ideje alatt a
közgyûlés nem ülésezhetett.
A járványügyi helyzet enyhüléséhez kapcsolódva június 15-tõl újra ülésezhetnek a testületek, bizottságok. A legutóbbi ülésen 26 napirendi pontot tárgyaltak a képviselõk, a döntésekrõl ZEGINFO keretében számolt be Balaicz Zoltán
polgármester, kiemelve a legfontosabb témákat. Így a 2021. évi költségvetés második negyedéves módosításáról számolt be részletesebben, megemlítve, hogy a legfonto-

sabb az egészség védelme, a családok, munkahelyek biztonsága, a
gazdaság újbóli megerõsítése. A
költségvetés fõösszege 66,2 milliárd forintra emelkedett a beruházásokkal és fejlesztésekkel, az uniós és állami programokkal együtt.
Módosult a Belvárosi II. Számú
Óvoda alapító okirata. A városban
zajló nagy gazdaságfejlesztési beruházások kapcsán igényként merült fel a cégekhez hosszabb vagy

rövidebb ideig érkezõ mérnökök
és szakemberek családjai részére
egy angol nyelvû óvodai csoport
kialakítása, ahol a gyermekek magyarul is tanulnának (Ilyen mûködik Gyõrben, Kecskeméten, Debrecenben). Ilyen angol–magyar
kétnyelvû óvodai csoport indításának lehetõségét teremtették meg.
Új közterületekkel gazdagodott a
város, a helyi lakók kérésére az
eddig csak helyrajzi számmal szereplõ utak kaptak nevet, így van
már a ságodi városrészben Tó utca, a vorhotai városrészben pedig
Szamóca utca. Két alapítvány számára is biztosított helyiséget az
önkormányzat.
A polgármester tájékoztatott arról is, hogy elfogadták a város három közalapítványának a beszámolóját a 2020-as évi tevékenységükrõl, valamint a polgármesteri
hivatal mûködésének beszámolóját is elfogadta a testület.

A KEZDÕ A KERTMOZIBAN
 A Helyi identitás és kohézió erõsítésének
megteremtése Zalaegerszegen projekt keretében
elsõ alkalommal kerül megrendezésre 2021. július 9-én, pénteken 21.00 órai kezdettel a Kertvárosi Közösségi Tér – Kertmozi rendezvénye.
A programsorozat keretében elsõ alkalommal
filmvetítésre kerül sor. A vetített film: A KEZDÕ (Anne
Hathaway és Robert De Niro fõszereplésével). Kapunyitás: 20.00 órakor. Bejárat a Hegyalja utca felõli oldalról.

A RENDEZVÉNY INGYENES! Védettségi igazolvány nélkül! A jegyek korlátozott számban átvehetõk
az Art mozi jegypénztárában nyitvatartási idõben,
mindennap 15.00 órától 20.00 óráig. Amennyiben
marad jegy a jegypénztárban, úgy a helyszínen is
lesz jegykiadás.
A filmvetítés 21.00 órakor kezdõdik.
További információk a programról a plakáton
megtalálhatók, amely elérhetõ a város és a VMK
Facebook-oldalán, a zegprogram.hu-n, és a város információs pontjain.

JÚLIUS 8–10. 20.30 ÓRA
JÚLIUS 8–10. 20.30 ÓRA
JÚLIUS 10. 10.00 ÓRA

KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR: Presser–Sztevanovity–Horváth:
A PADLÁS (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Meghökkentõ történetek – ahogy még nem gondoltál Zalaegerszegre – Városnézõ séta (Indulás: Deák tér)
Népmûvészeti kézmûves tárgyak kiállítása és mesterségbemutató (Panoráma Népmûvészeti Galéria
KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR: Hasonmások
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)
KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR: Csalóka Péter
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Tornyok árnyékában – Séta a szakrális látnivalók mentén
(Indulás: Deák tér)
Népmûvészeti kézmûves tárgyak kiállítása és mesterségbemutató (Panoráma Népmûvészeti Galéria)
Retrónap a AquaCity-ben
(AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark)
KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR: Hasonmások
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Kõhalmi Zoltán önálló estje Egerváron! (Egervári Várkastély)
„LEG, LEG, LEG Zalaegerszeg! – Családi városnézõ séta”
(Indulás: Deák tér)
Zete-fieszta (ZTE Aréna)
Népmûvészeti kézmûves tárgyak kiállítása és mesterségbemutató (Panoráma Népmûvészeti Galéria)
Sportnap az AquaCity-ben
(AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark)
Régimódi történetek Zalaegerszegen – Városnézõ séta
(Indulás: Deák tér)
KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR: A PÁL UTCAI FIÚK
(Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Borsodi sörös nap az AquaCity-ben
(AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark)
Népmûvészeti kézmûves tárgyak kiállítása és mesterségbemutató (Panoráma Népmûvészeti Galéria)

JÚLIUS 10–11. 13–18 ÓRA
JÚLIUS 15. 20.30 ÓRA
JÚLIUS 17. 20.30 ÓRA
JÚLIUS 16. 17 ÓRA
JÚLIUS 16. 10.00 ÓRA
JÚLIUS 17–18. 13–18 ÓRA
JÚLIUS 17.
JÚLIUS
JÚLIUS
JÚLIUS
JÚLIUS

22.
24.
22.
24.

20.30 ÓRA
20.30 ÓRA
20 ÓRA
10.00 ÓRA

JÚLIUS 24. 15 ÓRA
JÚLIUS 24–25. 13–18 ÓRA
JÚLIUS 24.
JÚLIUS 29. 16.30 ÓRA
JÚLIUS 30–31. 20.30 ÓRA
JÚLIUS 30.
JÚLIUS 31–AUGUSZTUS 1.
13–18 ÓRA

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.

FELHÍVÁS
Ezúton szeretnénk felhívni az ingatlanhasználók figyelmét, hogy a családi házas övezetekben az általuk használt hulladéktároló edényen a Közszolgáltatóval megkötött írásbeli jognyilatkozatban
rögzített házszámot, vagy helyrajzi számot feltüntetni szíveskedjenek! Kérjük, hogy elsõdlegesen a
házszámot tûntessék fel, a helyrajzi számot csak a házszámmal nem rendelkezõ ingatlanok esetében
használják a hulladéktároló edények megjelölésére.
SEGÍTÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK.
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményeit:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet–210714”
Cím:
Zalaegerszeg
Kispest u. 3.

Helyrajzi
szám

Megnevezés

Alapterület

Fizetendõ
óvadék

Alapár

Fizetendõ pályázati
biztosíték
(havi bruttó bérleti díj)

4983/21/A/94 raktár

85 m2

500 Ft + áfa/m2/hó 107.950 Ft

53.975 Ft

Landorhegyi u. 28. fsz. 4983/26/A/67 raktár

84 m2

500 Ft + áfa/m2/hó 106.680 Ft

53.340 Ft

Landorhegyi u. 30. fsz. 4983/28/A/1

iroda/mûhely 20 m

1400 Ft + áfa/m /hó 71.120 Ft

35.560 Ft

Kossuth u. 36–38.
2242/A/1
(csökkentett induló áron)

raktár

280 Ft + áfa/m2/hó

9.246 Ft

2

26 m2

2

18.492 Ft

A helyiségekre maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. További felvilágosítás ugyanitt kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár:
az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolatot.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

Pályázatok beadási határideje: 2021. július 13. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja:
2021. július 14. (szerda) 11.00 óra
Helyszíne:
LÉSZ Kft. tárgyalója (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.)

Benyújtási határidõ: 2021. július 15.

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2021. július 15-tõl

Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17–19. Tel.:502-100/213 mellék).

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú
számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2021. július hónap második felében rendkívüli közgyûlésen dönt.
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Aktuális

FIATAL LABDARÚGÓK ÉRKEZTEK
BEDI BENCE HOSSZABBÍTOTT, KÖNYVES

ELIGAZOLT

 Új játékost szerzõdtetett a ZTE labdarúgócsapata. Az északmacedón Nikola Serafinov 21 éves, többször szerepelt hazája
U–21-es válogatottjában.
A 193 centis játékos a védelemben érzi legjobban magát, de a
középpálya sem idegen számára.
Fiatal kora ellenére már légiósko Huszonhét év után búcsúzott
a legjobbak mezõnyétõl a ZTE
NKK nõi kosárlabdacsapata. A
jogelõd Zala Volán MTE jutott
fel egykor az NB I A csoportjába. A zalaiak szép eredményekkel büszkélkedhettek a majdnem három évtized során.
Két bajnoki bronzérem, a Magyar Kupában három bronzmedál
jutott a zalai lányoknak. A évtizedek során több magyar játékost indítottak el a válogatottság felé,
elég csak Pusztai Petra nevét említeni. A légiósoknak is elõrelépést
jelentett a zalai csapat.
A mögöttünk hagyott bajnokságot anyagi problémák miatt nehezen kezdte el a ZTE. A pénztelenség rányomta bélyegét a csapat
egész szezonjára. A vezetés nem
tudott kialakítani az A csoport
erõsségének megfelelõ játékos-

Az észak-macedón játékos
mellett fiatal labdarúgó érkezett
kölcsönbe a Puskás Akadémiától.
A 20 esztendõs támadó, Skribek
dott Csehországban. Elmondása Alen a legutóbbi idényben a Budaszerint több kérõje volt, de a ZTE-t fok csapatában szerepelt szintén
választotta. Három évre kötelezte kölcsönben és a magyar U–21-es
el magát a zalaiakhoz.
válogatott stabil tagja volt.

Örömmel nyugtázták a ZTE
vezetõi, hogy Bedi Bence, a klub
saját nevelésû játékosa két évvel
meghosszabbította szerzõdését
a zalaiakkal. A középpályán és
balhátvédként bevethetõ játékos
szintén örül a megállapodásnak,
és újabb sikereket szeretne elérni a kék-fehér színekben.
Távozó is van a zalaiaknál,
Könyves Norbert ötszörös válogatott támadó játékjogát vásárolta meg a DVTK. A 32 éves támadó összesen 65 gólt szerzett az
élvonalban.

SZÛCS VALDÓ ORSZÁGOS BAJNOK

 A Zalaszám-ZAC kiváló gátfutója megvédte bajnoki címét, az
országos bajnokságon. Már az elõfutamban javított élete legjobb
eredményén, és 13,39 másodperccel a legjobb idõvel került a
döntõbe, ahol ismét összecsapott a világbajnoki bronzérmes Baji
Balázzsal.

VÉGLEGESSÉ VÁLT
KIESETT AZ NB I A CSOPORTJÁBÓL A ZTE NKK

keretet. A bajnokság megkezdése
elõtt látni lehetett, hogy csak a kiesés elkerülése lehet a cél. Nem
sikerült a bentmaradás. A ZTE
gyõzelem nélkül fejezte be a bajnokságot.
A zárás után még bizakodtak
egy kicsit, netán a B csoport bajnoka a BKG Prima Szigetszentmiklós nem vállalja az A csoportos
szereplést. A Pest-közeli csapat
vállalta. Halvány reménysugárt jelentett még az NB I A csoportjának létszámemelése. A zalaiak a
járvány idején többször belementek a mérkõzés halasztásába,

amikor az ellenfélnél felütötte a fejét a Covid valamelyik fajtája.
Több 20-0-ás gyõzelmet bezsebelhettek volna. A ZTE-nél a
sportszerûséget
választották.
Sportszerûségbõl jeles, de nem
ért bentmaradást.
Nemrég hivatalossá vált, nincs
visszaút, jön a B csoportos szereplés.
– Nem tehetünk mást, készülünk a B csoportra – mondta Tóth
László, a ZTE NKK ügyvezetõje. –
Légiósok itt nem szerepelhetnek,
csak magyar játékosokra számíthatunk. Megpróbálunk igazolni, és

a helyi utánpótlásra támaszkodva
visszajutni az A csoportba. Több
magyar játékosunk már eligazolt,
Szabó Petra például Ceglédre. A
költségvetésünkre idén is ügyelni
kell, mivel a B csoportban nem jár
anyagi támogatás a Szerencsejáték Zrt.-tõl. Szeretnénk azonnal
visszajutni a legjobbak közé, de
tudjuk, hogy ez nem lesz könnyû
feladat. Ezért szeretnénk olyan vezetõedzõt szerzõdtetni, aki több
idõt tud a csapat mellett tölteni, de
az sem kizárt, hogy továbbra is
Ambrus Péter marad a vezetõedzõ.

A döntõben remekül futott
mindkét gátas, Valdó élete legjobbját újabb egy századdal megjavítva lett országos bajnok.
– Nagy öröm számomra ha versenyzõink túlszárnyalják egyéni
legjobb eredményüket, hisz ez bizonyítja, hogy jó úton haladnak.
Bízom benne, hogy Valdó az olimpiáról minimum két egyéni csúcscsal tér majd haza – mondta Bella
Attila, a Zalaszám-ZAc ügyvezetõ
igazgatója.
Zalaszám ZAC versenyzõinek
jobb eredményei az OB-rõl:

110 m gát: 1. Szûcs Valdó 13,38
(edzõk: Kámán Ferenc, James Hillier). 200 m: 5. Furulyás Lili 24,33
(edzõ: Trzaskoma Lukasz). 100 m:
7. Furulyás Lili 12,18. 4x100 m: 6.
Zalaszám-ZAC (Furulyás Lili–Kovács Anna–Nagy Pálma–Schein
Kata) 48,04 (edzõk: Kámán Ferenc,
Trzaskoma Lukasz). 800 m: 7.
Muszil Ágnes 2:12,38 (edzõ
Góczán István). 4x400 m: 7. Zalaszám-ZAC (Furulyás Lili–Muszil Ágnes–Nagy Pálma–Schein Kata)
3:58,84 (edzõk: Kámán Ferenc,
Trzaskoma Lukasz, Góczán István).

TIZENNÉGY ZALASZÁM-ZAC-ÉREM PÁPÁRÓL KIVÁLÓ SZEREPLÉS AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGON
 Folytatódott az idei évben életre hívott területi serdülõ és
újonc atlétikai versenysorozat, a második helyszín Pápa volt.
Az idén átadott, minden igényt
kielégítõ atlétikai centrum kitûnõen vizsgázott. A rekkenõ hõségben kimondottan üdítõen hatott a teljesen légkondicionált futófolyosó, ahol melegíthettek és
megpihenhettek a versenyzõk két

versenyszám között. A kánikula
pluszterhet jelentett a versenyzõk
számára, így is több remek eredmény, egyéni csúcs és a serdülõknél továbbjutást érõ helyezés
született.
Zalaszám ZAC dobogósai:

A JÁRVÁNY KÖZBE SZÓLT
MEGKAPTÁK A DÍJAKAT
AZ ELMÚLT ÉV LEGJOBB KOSÁRLABDÁZÓI
 A Zala Megyei Kosárlabda Szövetség 30. alkalommal díjazta az
elmúlt év legjobb kosárlabdázóit, edzõjét és a sportágban munkálkodókat. Az ünnepséget rendre januárban tartották, idén
azonban a járványügyi helyzet miatt a nyárra csúszott a díjátadó.
Nem véletlenül mondta köszöntõje elején Balaicz Zoltán polgármester, hogy régen találkoztunk,
utalva a mögöttünk hagyott járványra. Folytatásban a Covid
okozta károkat ecsetelte, hogy a
közösségeket, a sportot is megviselte a pandémia. Zalaegerszeg
ez idõ alatt is sportlétesítményekkel bõvült. Az önkormányzat tervei
szerint 2022-ben elkezdõdik az új
sportcsarnok építése.
Bodnár Péter, az országos szövetség fõtitkára, a magyar kosárlabda elmúlt évi sikereirõl szólt. Kiemelte, hogy a 3x3-as nõi válogatott kis híján ki jutott az olimpiára,
de az Eb-szereplést kiharcolták a
lányok.
A díjátadás során a polgármestertõl és a fõtitkártól vették át az el-

Újonc. Fiúk 80 m: 3. Both Bálint
10,75 mp. 300 m: 1. Both Bálint
40,45. Magasugrás: 3. Andrasek
Vilmos 130 cm. Távolugrás: 1.
Both Bálint 526 cm.
Lány. Súlylökés: 3. Kovács Lili
8,26 m. Serdülõ. Fiúk. 100 m gát:
2. Lákovics Márk 15,08 mp. 300 m
gát: 1. Lákovics Zsombor 45,90.
Magasugrás: 3. Lákovics Márk
144 cm. Súlylökés: 2. Mózer Benedek 12,23 m. Diszkoszvetés: 1.
Mózer Benedek 45,99, 2. Kozma
Ádám 45,49. 3. Kovács Lõrinc
43,13 m.
Lányok. Ötösugrás: 3. Major
Ágnes 15,31 m. Súlylökés: 2. Bognár Emma 9,73 m.
Edzõk: Góczánné Tóth Zsuzsanna, Bognár Szabolcs, Csiszár Attila, Laczkó László, Pajor
László, Szabó Gábor, Kámán Ferenc.

ismeréseket a díjazottak. A legjobb utánpótlás korú nõi játékos
Baa Dominika (Kanizsai Vadmacskák), a fiúknál Simó Bence (Zalakerámia ZTE KK). A felnõtteknél a
legjobb nõi játékos Dzombeta
Miljana (ZTE NKK), a férfiaknál
Szabó Zsolt (Zalakerámia ZTE
KK). Utóbbi két játékos személyesen nem volt jelen. A Zala megyei
bajnokság legjobb játékosa: Lovas
Dávid (Kanizsa KK). Legjobb
edzõ: Németh Csaba.
A „Kosárlabdáért Zala Megyében” díjat dr. Kardos Csaba egykori sportcsarnok igazgató és Hodola
Richárd kapta.
Zárásként a Pécsi Tudományegyetem gyémántdiplomát adományozott dr. Villányi Antalnak, a
megyei szövetség elnökének.

ÉRMEK, PONTSZERZÕ HELYEK
 A Nógrád megyei Kazáron rendezték meg az idei év elsõ országos tájfutóbajnokságát. A középtávú országos bajnokságot a Salgótarjáni Dornyay SE és a Balassagyarmati Balassi SE bonyolította le. A 2015-ös HungáriaKupán debütált terület hazánk egyik
legkeményebb terepe, mind technikai, mind fizikai szempontból.
A terep adta extra kihívás mellett a közel 1000 fõs mezõny tagjainak a nagy meleggel is meg kellett küzdenie.
Zala megyét a Göcsej KTFE és
a TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói képviselték. A selejtezõ hivatott volt eldönteni, hogy kik is futhattak a bajnoki érmekért, pontszerzõ helyezésekért. Az „A” döntõkbe a ZTCbõl 16, míg a Göcsej KTFE-bõl 8
fõ kvalifikálta magát, közülük többen dobogón végeztek. Bajnoki címet szerzett F60-ban Varga József (Göcsej KTFE) és F80-ban
Bányai Attila (Trió Egerszeg ZTC),
a dobogó harmadik fokára állhatott
fel N35-ben Sárecz Éva (TRIÓ
Egerszeg ZTC). Pontszerzõ 5. helyezett lett N35-ben Bertóti Diána
(Göcsej KTFE), N40-ben Kaufmann Brigitta (TRIÓ Egerszeg
ZTC), valamint a 6. helyen végzett
N16-ban Radó Gyöngyvér (TRIÓ
Egerszeg ZTC) és F50-ben Fehér
Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC).
További jobb zalai eredmények.
F45A: 7. Sárecz Lajos (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F75A: 7. Horváth
Zoltán (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N35A: 8. Szivák Ildikó (Göcsej
KTFE). N40A: 8. Császár Éva
(Göcsej KTFE).
*
Másnap azonos helyszínen az
országos váltóbajnokság került lebonyolításra, több mint 230 csapat indult. A zalai egyesületek váltói 4 dobogós és további 7 pont-

(Radó Sebestyén, Sárecz Bence,
Csók Barnabás). F16: 8. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Kerkai Áron, Dóra
Tóbiás, Nagy Levente). F18: 5.
Göcsej KTFE (Fülöp Álmos Huba,
Cserna András Máté, Geszti Márton Péter). F145: 3. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Varga Bálint, Fe-

A dobogós zalai váltók és az egyéni dobogósok.

szerzõ helyezést értek el. Meglepetés-bronzérmet szerzett a Göcsej KTFE újonc fiúcsapata, változatos és szoros versenyben kapaszkodtak fel a 3. helyre. Magabiztos gyõzelmet aratott a N105ben a Göcsej KTFE „fiatal” csapata, míg a TRIÓ Egerszeg ZTC két
szeniorváltója is nagy küzdelemben érkezett harmadik helyen a
célba.
Zalai eredmények. F14: 3. Göcsej KTFE (Czigány Mátyás, Balogh Lóránt, Mézes Botond
Csegõ), 5. TRIÓ Egerszeg ZTC

hér Ferenc, Sárecz Lajos). N14: 7.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Antal Katalin, Várady Helka, Dóra Csepke).
N16: 5. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Trellák Júlia, Francsics Tamara,
Radó Gyöngyvér). N18: 7. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Csiszár Gyopár,
Kolcsár Panna, Antal Sára). N21:
4. Göcsej KTFE (Takács Orsolya,
Bertóti Regina, Pózna Anna Ibolya). N105 1. Göcsej KTFE (Bertóti
Diána, Szivák Ildikó, Császár
Éva), 3. TRIÓ Egerszeg ZTC (Pap
Viktória,
Kaufmann
Brigitta,
Sárecz Éva)

SPORTLÖVÕÉRMEK AZ OB-RÕL

ter, Szabó Marcell) 24,52 p. Egyéni: 1. Somogyi Péter 06:15 p., 3.
Havasi Ferenc 08:19. Pisztoly, felnõtt, férfi (csapat): 1. ZTE (Havasi
Ferenc, Somogyi Péter, Szabó
Marcell) 22:45 p. Egyéni:1. Somogyi Péter 06:34 p., 2. Havasi Ferenc 07:49 p.

 A sportlövészet egyik szakágában, a Target Sprintben rendeztek országos bajnokságot. A versenyen rajthoz álltak a ZTE SKK
lövõi is.

A Target Sprintben 1200 métert
kell futni, kétszer lõni 10 méterre lévõ célra, és ötször egy célképre.
Utána még egy kör futás következik, ismét lõnek a versenyzõk. A
szakágról mondják, hogy a biatlon
nyári változata. Több fegyverrel le-

het lõni, rugóspuska, légpisztoly,
valamint vegyes. A ZTE sportolói
három aranyérmet szereztek, mellette egy ezüst- és egy bronzmedál
került a zalai versenyzõk nyakába.
A ZTE SKK sportolóinak dobogós eredményei. Mix zártirányzékú puska. Felnõtt: 3. ZTE (Havasi

Ferenc, Havasiné Beke Zsuzsanna) 18:12 perc. Nyílt irányzékú rugóspuska. Felnõtt, férficsapat: 1.
ZTE (Havasi Ferenc, Somogyi Pé-

BÉRLÕTÁRS

KERESTETIK

Masszõr keres maga mellé körmöst, pedikûröst
vagy kozmetikust jó helyen található belvárosi üzlethelyiségbe.
ÉRDEKLÕDNI: 06/70-361-9570-es számon.
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