A helyi érték

XXX. évfolyam, 23. szám

A

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

J
UBILEUM
MAGYAR FESTÉSZET MEGÚJÍTÓJA
RIPPL-RÓNAI ZALAEGERSZEGEN

BOTFÁN

 Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepli az idén a botfai
Õszirózsa Nyugdíjasklub. Ez alkalomból vacsorával egybekötött mûsoros esttel kedveskedtek a tagoknak.
– b. k. –

 Bár a 20. század elején szülõvárosában, Kaposváron elõször
sikertelenség fogadta, mégis õ lett a 19–20. század fordulójának
egyik festõóriása, akit nemzetközi szinten is elismernek, sõt mûvei a mai napig jól forognak az aukciókon.
– pet –
A posztimpresszionizmus és a
szecessziós törekvések egyik legjelesebb hazai képviselõjének,
Rippl-Rónai Józsefnek (1861–
1927) festményeibõl nyílt idõszaki
kiállítás a Göcseji Múzeumban. Az
anyag – mely 55 képzõmûvészeti
alkotást és egyéb, a hagyatékához
kapcsolódó tárgyakat tartalmaz –
a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum
gyûjteményébõl érkezett Zalaegerszegre.
A házigazda intézmény igazgatója, dr. Kostyál László mûvészettörténész a kiállításmegnyitón elmondta: a nemrégiben megújult
múzeumépület idõszaki kiállítótermében szeretnének olyan rangos
tárlatokat szervezni, ami nagy érdeklõdésre tart számot. Bíznak
benne, hogy Rippl-Rónai József
munkássága sokakat vonz majd,
annál is inkább, mert a magyar festészet megújítóját tisztelhetjük
benne. Forradalmi szerepét jól jelzi

az is, hogy az alkotó máig a mûkincspiac egyik sztárjának tekinthetõ. Az igazgató a kiállítás létrejöttével kapcsolatban felidézte: Kaposvár és Zalaegerszeg, illetve a
két város múzeuma már évtizedek
óta baráti kapcsolatot ápol egymással. A Covid-járvány kitörése
elõtt a Göcseji Múzeum Kisfaludi
Strobl Zsigmond alkotásait vitte el
a somogyi megyeszékhelyre, most
pedig Kaposvárról érkezett ide a
páratlan Rippl-Rónai-anyag.
A két város közötti évtizedes
kapcsolatról szólt Balaicz Zoltán
polgármester, valamint Szita Károly, Kaposvár polgármestere is.
Többek között elhangzott: mindkét
fél számára örömteli, hogy a 2 milliárd forintból megújult Göcseji Múzeumnak ez lehet az elsõ idõszaki
kiállítása. Remélik, hogy az október 2-ig látogatható tárlatot nemcsak Zalaegerszegrõl, hanem más
településekrõl is felkeresik a nyár
folyamán.
Hogy mit jelent Kaposvár szá-

mára Rippl-Rónai? Szita Károly elmondta: a gyûjtemény és a hagyaték gondozásával, bemutatásával
az volt a céljuk, hogy a képzõmûvészt összekössék Kaposvár polgáraival. Rippl-Rónai 1861-ben
Kaposváron született, és bár Európa két nagyvárosában is élt, 1902ben mégis visszatért szülõvárosába, ahol megvásárolta a Rómaivillát, mely mûterméül is szolgált.
A villa körül egy igazi mûvészi, polgári közösség jött létre, amire
máig büszkék.
(Folytatás az 5. oldalon.)

1997 nyarán Dömötör József
és Nagy Lajos ötlete nyomán alakult a klub Olasz Gyuláné vezetésével, aki közel 20 évig vállalta is
ezt a posztot. Majd 2016-ban Németh Szilveszterné vette át a feladatkört. Õ ismertette az ünnepi
est elején a klub történetét, a
nyugdíjaskor ellenére aktív élet
sok-sok eseményét, emlékét. Majd
Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter alpolgármester, településrészi képviselõ és Kocsis Gyula, az „Életet az éveknek” megyei
szervezet elnöke mondott köszöntõt. A polgármester a jubileum kapcsán oklevelet adott át, és arra biztatott, amellett, hogy a botfai nyugdíjasok õrzik a hagyományokat,
gondoskodjanak annak továbbadásáról is. Gecse Péter köszönetet mondott az aktív közösségnek,
akik odafigyelnek egymásra, színesítik a közösségi életet.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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A TARTALOMBÓL
 A nyári szünidõben baj nélkül
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 „Szeretem, ha közel van a közönség”
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BIZTONSÁGPOLITIKAI KONFERENCIA KÉT HELYSZÍNEN
AZ EMBEREK SZEMÉBEN A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB

 Kétnapos biztonságpolitikai konferenciát szervezett a Zalaegerszeg Barátai Egyesület az orosz–ukrán háború kapcsán. A
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, illetve a Kazinczy téri
Korona Szalonban a témát szakértõk elemezték, és válaszoltak a
közönség kérdéseire.
– b. k. –
Lapunk a rendezvény második
napjára látogatott el. A közelmúltban felújított Korona Szalonban, a
város legújabb kulturális intézményében ez volt az elsõ nyilvános

rendezvény. A megnyitón Balaicz
Zoltán polgármester ezért kitért az
épület múltjának bemutatásara is,
mely 1836-tól datálódik. A rendezvényen megjelenteket Bali Zoltán
alpolgármester, a programot rendezõ civil szervezet elnöke kö-

szöntötte. Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos
pedig arról szólt, hogy bár sokadik
ciklusát tölti képviselõként, polgármesterként, nincs ismételnivaló,
az élet soha nem ugyanaz, mint a
korábbi években, minden ciklus új
problémákat és ehhez kapcsolódó
új feladatokat hoz. A korábbi kiemelten a migránskérdést vetette
fel, most pedig az orosz–ukrán
háborút. Mindez azt is mutatja,
hogy bár Zalaegerszegen nagyon

nagymértékû fejlesztések történtek a városvezetés elképzeléseinek és a támogató kormánynak
köszönhetõen, nem elég csupán
építeni, ahhoz, hogy valaki kormányon maradjon. A mostani választásoknál a biztonság volt a döntés
tétje.
Az elõadások sorát prof. dr.
Resperger István ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének igazgatója nyitotta meg. Az ezredes évek
óta elemez háborúkat, konfliktusés válsághelyzeteket. Elmondta,
jelenleg Magyarországon vészhelyzet szerint tevékenykedik a
honvédség és a rendvédelem, a
katonák a határon teljesítenek
szolgálatot. Kifejtette, kétféle háború zajlik Ukrajnában (diplomáciai és helyettesítõ). A háborútípusok közül pedig az oroszok a hibrid háborúval élnek (célja Ukrajna
mûködésképtelenné tétele). Az
ezredes kifejtette az orosz katonai
célokat, az alkalmazott stratégiát,
bemutatta az orosz zászlóaljak
(120) felépítését, kitért konkrét tényekre az erõfölény, fegyverek, területelfoglaltság, külföldi támogatottság terén. Kilátásként elhúzódó, de valószínûleg helyi szinten
maradó háborút gondol a szakember.
A kerekasztal-beszélgetés és
fórum további résztvevõi voltak
Stier Gábor Oroszország-szakértõ, Kiszelly Zoltán politológus és
moderátorként Király Tamás újságíró, szerkesztõ.

A NYÁRI SZÜNIDÕBEN BAJ NÉLKÜL INDUL A FÕSZEZON

TANÁCSOK A RENDÕRSÉGTÕL SZÜLÕKNEK ÉS GYEREKEKNEK HAJÓZÁS A BALATONON
 A nyári vakáció ideje alatt is ugyanazon szabályokat kell betartani,
mint az év többi idõszakában, hogy a szünidõ se rejtsen veszélyeket
magában, hangsúlyozta Tóth László rendõr õrnagy, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési alosztályának vezetõje.
– Antal Lívia –
A nyári szünidõ alatt mindig kérdés, hogy felügyelet nélkül hagyjuk
gyermekeinket vagy sem. Ezt a
szülõnek kell eldönteni, mert ez az
õ felelõssége, amellett, hogy nincs
erre kõbevésett szabály, hogy milyen korú gyermeket, mennyi idõre
lehet otthon hagyni. Azt javaslom,
hogy alsó tagozatos gyereket hoszszabb idõre ne hagyjanak egyedül,
csak rövidebb idõre, de ebben az
esetben kérjenek meg egy családtagot vagy egy szomszédot, hogy
figyeljen rájuk. Persze rá lehet bízni testvérre is, de ne az egy évvel
idõsebbre. Telefon mindig legyen
otthon, hogyha szükséges, tudjanak telefonálni. Komoly veszélyhelyzet esetén, fontos, hogy a gyerekek a 112-es segélyhívó számon
is tudjanak segítséget kérni. A háztartási balesetek elkerülése érdekében azt is meg kell tanítani nekik,
hogyan melegítsék meg az ebédet,
illetve mik azok a szerek, vegyszerek, amelyekhez ne nyúljanak.
Az otthon hagyható nagyobb
gyerekek biztos, hogy nem fognak
a négy fal között ülni. Éppen ezért
fontos felhívni a figyelmüket arra,
hogy idegenekkel ne álljanak szóba, ne menjenek fel idegenek lakásába, bármit is ígérnek, és ne fogadjanak el tõlük ételt, italt, cukrot.
Ha közterületeken, játszótereken
tartózkodnak, a közlekedés szabályait is át kell velük venni, akár gya-

logosan, akár kerékpárral érkeznek
oda. Itt, a városban elég kiterjedt a
kerékpárút-hálózat, azt vegyék
igénybe. A KRESZ értelmében a
kerékpár is jármû, ezért fontos,
hogy minden, elõírás szerinti felszereltsége meglegyen. A rendõri
ellenõrzést a gyerekek sem kerülhetik el, ha biciklijük nincs megfelelõ mûszaki állapotban.
A közlekedés mellett komoly veszélyforrást jelent a strandolás is.
Intõ jel, hogy a közelmúltban két tizenéves vesztette életét a Balatonban. A tragédiák elkerülése érdekében különösen fontos, hogy csak
az a gyerek menjen a mély vízbe,
aki jól tud úszni. Az élõvizeknél
csak a kijelölt helyeken fürödjenek,
és a medencés strandokon is tartsák be a szabályokat. Felhevült
testtel ne ugorjanak vízbe. Mindig
figyeljenek egymásra és értékeikre,
ne hagyják azokat õrizetlenül a parton. Ha valami baj történik, ne szaladjanak el, kérjenek segítséget.
A nagyobb szabadság, a kalandok keresése bizony magával hozza az alkohollal való találkozást. Jó,
ha tudják, hogy Magyarországon
18 éves korig nem lehet legálisan
alkoholt fogyasztani, és komoly bírságra számíthat az, aki kiszolgálja
õket. Nyilván vannak házibulik, ami
lehetõséget ad az alkohol és egyéb
szerek kipróbálására. Ez nem szép
dolog, de ha valamelyik társuk
rosszul lesz, legyen meg bennük
az a felelõsségérzet, hogy nem

hagyják magára, hanem segítséget
hívnak, akár szülõt, akár mentõt. A
szülõk figyelmét felhívnám arra,
hogy mindig beszéljék át gyermekeikkel, hogy kikkel és hova mennek szórakozni, illetve mikor érjenek haza. Sose bízzák kezdõ jogosítvánnyal rendelkezõ fiatalra a
szállítást, inkább õk vigyék és menjenek értük. Nyáron sem mehetünk
el az internet veszélyei mellett. A
szülõk kövessék figyelemmel, milyen tartalmakkal, illetve kikkel ismerkednek a világhálón.
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság az idei nyáron is tart bûnmegelõzési kortárssegítõ tábort Zalaegerszegen 7–8. osztályosok számára, ami Nagykanizsán és Keszthelyen is lesz, az ottani kapitányságok szervezésében. Emellett számos önkormányzat, egyesület által
rendezett napközis táborba is ellátogatnak kollégáink, ahol szintén
szóba kerül minden olyan praktika,
jó tanács, amellyel a gyerekek el
tudják kerülni a rájuk leselkedõ veszélyeket, nem csak nyáron.

 A hétvégén kezdõdött a
BAHART 176. hajózási fõidénye, melyet a társaság 8 hétre
és 9 hétvégére hirdetett meg. A
17 kikötõben felújított hajókkal,
megújult és kibõvített menetrenddel, arculattal és büféválasztékkal várják a hajózni és
kirándulni vágyókat. Az utasoknak már lehetõségük van
elkõzetesen, online hajójegyek
vásárlására.
Összesen 12 útvonalon indulnak a településeket összekötõ menetrendi hajójáratok. Közvetlen járatok indulnak Siófokról Tihanyba,
a Balatonföldvár–Tihany útvonal
meghosszabbításra került Balatonfüredig. Balatonföldváron pedig
fontos átszállópont alakult ki.
Séta- és nosztalgiahajók 2225
alkalommal indulnak, Varázshajók
és bulihajók 9–9 kikötõbõl indulnak, összesen 81, illetve 167 alkalommal.
Idén is ingyen utazhatnak a települések közötti hajójáratokon a
kisgyermekek KAJLA-útlevéllel.

MINDIG FIGYELNEK EGYMÁSRA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Távolból is háláját fejezte ki
Olasz Gyulánénak.
A hagyományápoló programok
sorát Németh Szilveszterné részletezte. Az elsõ nagyobb lélegzetû
volt ezek közül 2001-ben a tollfosztó megszervezése. Gasztronómiai vonatkozású rendezvényeik is számosak, a szakértõ elõadásoktól a hagyományos disznóvágáson és a népszerû rétesnapon át. De a városi programokba
is bekapcsolódnak, legyen az prószasütés vagy egyéb fõzõverseny. A kultúra terén dalkörrel,
szépen szavaló vagy éppen pró-

zai jelenetek elõadásában tehetséges tagokkal büszkélkedhetnek. Mindezekbõl ízelítõt is adtak
az ünnepi mûsor során. Ennek része volt a maguk által átírt dalok
elõadása, melyben a településrész és környékére tett túra érdekességeit sorolták fel.
A vidámságba üröm is vegyült.
Egyperces néma felállással emlékeztek meg azon 44 fõrõl, akik
már nem lehetnek a jelenleg 38 fõt
számláló tagság soraiban
A program végén ajándékozásra és közös vacsorára került sor. A
rendezvényen közremûködött a
Botfai citerazenekar.

Meghívó
yár esti könnyed, tartalmas kikapcsolódást
nyújtó program sok jó zenével, amely az igazi
chill érzését varázsolja a VMK elõtti térre. A
résztvevõk különféle mozgásformákat próbálhatnak ki
minõségi élõzene kíséretében, a relax részlegben
megpihenhetnek egy hûsítõ koktéllal a kézben, szuvenírként pedig zalai kézmûves portékákat vihetnek
haza.

N

IDÕPONT: 2022.

JÚLIUS

9.

SZOMBAT

HELYSZÍN:
ZALAEGERSZEG, KERESZTURY DEZSÕ VMK

ELÕTTI TÉR

PROGRAMOK:
17.00 Body art – Horváth Petra
17.30 Afro ritmo – Marcelo Louis Olimpio de Silva
18.00 Dance-Flow – Csuka Jennifer Inez
18.30 Gitárzenei koncert – Timár Levente
19.00 Handpan-koncert – Flowkötõk zenekar
20.00 Salsa Desnudo
20.30 Szaxofonkoncert – Fekete Melinda Zsófia szaxofonmûvész
21.00 Nyári dallamok – Lilienn és Kónyai Tibor duó
Lazulj el szekció: Yojo babzsák élmény, függõágyak
Koktélbár, grillterasz
Kézmûves portékák
Do Terra – esszenciális olajok, kézmasszázs
Popcornmanó
A belépés díjtalan.
ESÕNAP: 2022. JÚLIUS 10. VASÁRNAP
A rendezvény
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
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Aktuális

AZ ÓVODÁK FEJLESZTÉSÉRE AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT VÉGZETT MUNKÁT ISMERTÉK EL
ISMÉT JÓTÉKONYSÁGI NAP AZ AQUACITYBEN

Fotó: Seres Péter

SEMMELWEIS-NAPI ÜNNEPSÉGET TARTOTT A MEGYEI KÓRHÁZ

 Semmelweis-napi ünnepséget tartott a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház a ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya konferenciatermében. A rendezvényen a
kórház Ispita Alapítványa a zalai egészségügyért végzett
munkájáért dr. Szilvás Rudolfemlékérmet adományozott dr.
Palkovics László ipari és technológiai miniszternek. A zalaegerszegi traumatológiai osztály újjászervezéséért köszönõoklevelet kapott dr. Wiegand
Norbert és dr. Paczai Balázs, a
Pécsi Tudományegyetem Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikájának igazgatója illetve helyettese.

 Augusztus 13-án, szombaton ismét várja a jótékonykodókat a
zalaegerszegi AquaCity. A részletekrõl a helyszínen Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
– Antal Lívia –
biztos és Bánhegyi Péter, a létesítmény igazgatója számolt be.
Elhangzott: a jótékonysági nap
egyidõs a fürdõvel, 2002 óta szinte
minden évben megszervezték. A
koronajárvány miatti kényszerszünet után tavaly már újra várták a fõzõcsapatokat. Számos cél került
már az esemény fókuszába, leggyakrabban a gyerekeket és az
egészségügyet szolgáló intézmények kaptak segítséget. A jótékonysági nap bevétele három forrásból származik: a cégek felajánlásából, a jegyárbevételbõl és a fõzõcsapatok bevételébõl. A fõzõcsapatok jelentkezését augusztus
3-ig várják.
Az elmúlt években támogatást
kapott a jótékonysági bevételbõl a

Dr. Palkovics László azt mondta, Semmelweis Ignác úgy gyõzte
le ellenfelét, hogy azt nem ismerhette. Megfigyelésre alapozott és
a gondosan összegyûjtött adatokból jutott el az átütõ következtetésekig. Életmûve, felfedezése példája a tudományos eredmények
születésének, a gyógyítás melletti
elkötelezettségnek és a megalkuvás nélküli küzdelemnek. Az
anyák megmentõje világszerte ismertté és megbecsültté tette a
magyar orvostudományt. A miniszter kiemelte, a zalaegerszegi
kórház az egyik szívügye, amelynek vezetése és szakmai közössége mindent elkövet, hogy a városban és a megyében élõk minél
jobb ellátást kaphassanak. Hangsúlyozta, a modern, versenyképes
gazdaság építése csak úgy képzelhetõ el, ha az egészségügyi ellátás színvonala megfelel a 21.
századi elvárásoknak. A 2023-as
központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatban már 2670 milliárd
forinttal szerepel az egészségügy.
Minden területére több forrás jut:
lesz fedezete a további fejlesztéseknek. Az orvosok, szakdolgozók bérére pedig a következõ évben több mint négyszer annyit fordítanak, mint 2010-ben.
Dr. Gasztonyi Beáta fõigazgató
a „Semmelweis-év” történéseit felidézve elmondta, hogy a traumatológiai osztály átmeneti megszûnését követõen dr. Palkovics
László felsõoktatásért is felelõs
miniszter hívó szavára a PTE
Traumatológiai és Kézsebészeti
Fotó: Seres Péter
Klinikájának igazgatója és helyet A Kovács Károly Városépítõ Program keretében elkészült Zala- tese koncepciót dolgozott ki az
egerszegen, a Besenyõ utca burkolatának megújítása a Cseresz- együttmûködésre. Pécsrõl folyanyésszeri út–Esze Tamás út között, mintegy 265 méter hosszúsá- matos váltásban érkeztek a kiváló
gú szakaszon.
traumatológusok, hogy átadják
sebészeti tudásukat és munkaA helyszínen tartott sajtótájé- ivóvízbekötések cseréje. Ezek a módszerüket. Idõközben elérhetõ
koztatón Balaicz Zoltán polgár- munkálatok bruttó 26 millió forint- közelségbe került a kihelyezett
mester és Gecse Péter alpolgár- ba kerültek.
traumatológiai tanszék létrehozámester, a térség önkormányzati
képviselõje szólt a beruházásról.
Az építési munkálatok során a
teljes szakaszon a burkolatot hideg remix technológiával megerõsítették, majd kopó- és kötõréteg
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71. 92/317-493
beépítésével aszfaltszõnyegezték.
A projekt keretében a Besenyõ
• 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
utca Esze Tamás utca felöli oldalán lévõ buszöböl és fellépõsziget
megújult. A Besenyõ utca orvosi
VÁLASZD A
-VEZETÕI
rendelõ elõtti szakaszán a megléONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
võ, rossz állapotú parkoló átépült,
a zöldszigetek megszüntetésével
AKÁR NYARALÁS KÖZBEN IS ELVÉGEZHETED!
12 darab várakozóhely és egy daKÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
rab mozgássérültek számára
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
fenntartott parkolóhely létesült. A
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!
parkolókkal együtt az elõtte lévõ
mintegy 37 méter hosszúságú út– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
szakasz is új aszfaltburkolatot kaTELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
pott, és megtörtént a csapadékvízelvezetõ rendszer rekonstrukciója
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
is. A felújítások mintegy bruttó 84
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
millió forintba kerültek.
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
Az Esze Tamás utca útburkolaRÉSZLETFIZETÉS
ta is 111 méter hosszan kapott
JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
megerõsítést, majd a Besenyõ utTELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
cához hasonlóan ezen a helyszíOKÉV-SZÁM: 20-0112-05 VSM E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500
nen is megtörtént a rossz állapotú
Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány, a kórház genetikai laboratóriuma eszközbeszerzéshez, a Hevesi teátrum az elõterének felújításához. Támogatták a
profi és amatõr sportolókat, nyugdíjasklubokat, a Gasparich úti Idõsek
Otthonát, a Zalai Boldogasszony
Alapítványt, az Ispita Alapítványt és
a sort még lehetne folytatni.
Az idei évben a jótékonysági
családi nap bevétele a zalaegerszegi óvodák fejlesztését fogja
szolgálni.
A zalaegerszegiek a lakcímkártya felmutatásával kedvezményes
belépõvel vehetnek részt a rendezvényen.

BURKOLATFELÚJÍTÁS
TÖBB MINT 100 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
SZEMÉLYGÉPKOCSI

Dr. Wiegand Norbert, Keneseiné dr. Milics Margit, dr. Palkovics László, dr. Szalontai Tibor, dr. Gasztonyi
Beáta, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Lupkovics Géza orvosigazgató, Balaicz Zoltán, Vigh László

sa, melynek elindítását – dr.
Paczai Balázs vezetésével – 80
millió forinttal segítette a korábbi
Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM).
A PTE Általános Orvosi Karának kihelyezett kardiológiai, szívsebészeti és a gasztroenterológia
tanszéke már tavaly õsszel megkezdte munkáját. A szívsebészet
számára diagnosztikai és minimál
invazív beavatkozásokra alkalmas eszközök beszerzésére
csaknem 90 millió forintot biztosított az ITM. A kardiológiai tanszéken is hamarosan megvalósítanak
eszközfejlesztést. A Richter
Egészségváros rendezvényen a
gyógyszergyártó cég közel 7,5
millió forintot adományozott, amit
a neurológia osztály multifunkciós
ultrahangkészülékének megvásárlására különítettek el. Az építési beruházások között megemlítette az orvos- és nõvérszálló 600
millió forintos belsõ rekonstrukcióját, valamint 496 millió forintból létesített egynapos sebészetet,
amellyel új ellátási formát vezettek be. A fõigazgató a díjazottakat, a támogatókat méltatva, valamint valamennyi dolgozó munkáját elismerve azzal zárta gondolatait, hogy eszközökben, épületekben ismét gyarapodtak, de az intézmény karakterét az emberek
és cselekedeteik határozzák meg.
Vigh László miniszteri biztos, a
térség országgyûlési képviselõje
arról beszélt, hogy az egészségügy megfelelõ mûködése nemzetstratégiai érdek, mert fontos az,
hogy aki megbetegszik, minél

elõbb vissza tudjon térni munkájához, családjához. Mint fogalmazott: abban, hogy ma Magyarországon 4,8 millióan dolgoznak, jelentõs szerepe van az egészségügynek.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt emelte ki, hogy
az önkormányzat nem fenntartója
a kórháznak, de egy felelõsen
gondolkodó megyeszékhelynek
úgy kell viselkednie, mintha az
övé lenne. Ezért segítik a kórházat többek között jótékonysági
akciókkal, ezért biztosítottak
szakemberlakásokat, valamint a

korábbi ITM 68 millió forintos támogatásából elektromos jármûveket a letelepedõ orvosoknak.
De fontos az ember is: a kórház
dolgozói szakmaisággal, szívvel
és lélekkel állnak hozzá a betegekhez, hangsúlyozta köszönetéül.
Az ünnepségen Zala Megyei
Szent Rafael Kórházért emlékplakettet vehetett át Keneseiné dr.
Milics Margit radiológus, valamint
dr. Szalontai Tibor urológus. Átnyújtottak további harmincegy elismerést, valamint négy adjunktusi és nyolc fõorvosi kinevezést.
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„SZERETEM, HA KÖZEL VAN A KÖZÖNSÉG”
NYÁRI CSEVEJ HERTELENDY ATTILÁVAL

 Fõleg a nyári szerepvállalásokról beszélgettünk Hertelendy Attila színmûvésszel, aki a Kvártélyház indulásától a mostani 16.
évadig folyamatosan szerepel. A nyitány a Anconai szerelmesektõl az idei Meseautó zenés darabig sok élménnyel gazdagította a
közönséget.
– Bánfi Kati –
– Milyen volt az indulás?
– Tompa Gábor megkeresett,
hogy lesz nyári szabadtéri színházi
lehetõség, bár elõször még a helyszín nem volt biztos. Mint minden új

– A közönöségért, a tapsért, a
jó érzésért, amit a munka végén
érzünk, a kedvezõ visszajelzésekért. És azokért a darabokért,
amihez kõszínházban nem jutunk
hozzá, mint például a Padlás,
ami már több évadban is mûso-

bokban láthatunk. Milyen stílus
a kedvenced?
– Mindenevõ vagyok. Ha dallamos, jól játszható, van mondanivalója. Magánemberként is mindenevõ vagyok a zenében.
– Játszol is valamilyen hangszeren?
– Klarinéton és trombitán tanultam, de végül az esz altkürt lett a
hangszerem. Mindezt (keszthelyi)
panellakásban gyakoroltam.
– Emlegetik még?
– Az esti Silenciókat igen.
– Akkor lehettél volna zenész
is.
– Ének–német szakos tanárnak
készültem. De nem sikerült a felvé-

 Bájos látványosság és egy
kis kutatójáték tartja lázban az
erre fogékony zalaegerszegieket. Vári Tamás egy évvel ezelõtt három miniatûr ajtót helyezett el a város különbözõ
pontjain. Nem könnyû ezeket
meglátni, és mire felfedezgették
volna õket, kettõnek lába is
kelt. Van azonban utánpótlás,
Hertelendy Attila
melyet rímbeszedett segédlet
dolog, nehezen indult, be kellett já- ron volt. Bár az eredeti szereplõ- alapján lehet megtalálni.
ratódnia. De szerencsés volt a da- gárda megváltozott, én is más
rabválasztás. Az Anconai szerelme- szerepben vagyok bent, mint elõ- – Bánfi Kati –
sek olyan siker lett, hogy a mai na- ször.
Amíg a többiek az ajtót keresik,
pig emlegetik. A szezon végén már
– Más emlékezetes darab?
kapkodták rá a jegyeket. Jó benne a
– A Szomorú vasárnapban egy kedves ismerõsöm javaslatára
zene, a sztori, a slágerek üdítõek a Seress Rezsõt alakítottam. Foki én az alkotót. Nyélbe is ütöttük a
nyári melegben. Nem utolsósorban Veronikával partnerségben egy találkozót, a témának megfelelõen
jó volt a szereplõgárda is, Kiss Ernõ, örömjáték volt. Vagy a Hotel az utcán, ahol sajnos a legújabb
Szakály Aurél és még sorolhatnám. Menthol, amit bármikor, bárhol szí- ajtójának is csak hûlt helye ma– Aki vállalja a Kvártélyházat, vesen játszanék. Van benne len- radt, pedig többen kutatták a fellelhetõségét a róla szóló vers alapnem igazán tud nyáron pihenni. dület, rock and roll. Imádom.
Miért mégis?
– Többségében zenés dara- ján. De Tamás hamar megnyugta-

telim Egerben Majd a békéscsabai
regionális színi iskolában végeztem. Itt a nyári gyakorlatok során
már játszottam szabadtéri színpadon. Zalaegerszegre pedig Halasi
Imre rendezõ hívására jöttem, és itt
maradtam. A Csárdáskirálynõ volt
az elsõ darab, amiben szerepeltem, azt követte A dzsungel könyve, ami az elsõ igazi sikert hozta.
– A drámai szerepeket nem
hiányolod?
– Volt részem benne, még az
MMIK színpadán, Ruszt József rendezte beavató színházban a Rómeó és Júliában szerepeltem. Fergeteges volt. De az igazi szerelem
nekem a Seress Rezsõ-alakítás.
– Az idén a Meseautóban
rangidõsként állsz színpadra a
fiatalok mellett. Milyen érzés ez?
– Állok elébe. Apukát alakítok.
Alkalmazkodó típus vagyok, értek
a gyerekek nyelvén, karakteres a
szerep. Egyébként is szeretem kipróbálni magam új helyzetekben.

Hogy megtudom-e csinálni? Ez
igaz akár egy hirtelen jött beugrós
szerepre is.
– Eredetileg beugrósnak készültél a Sose halunk meg darabban is.
– Végül kettõs szereposztás
lett. Ez azért érdekes, mert Magyarországon én vagyok az egyetlen, aki eljátszhatta ezt a szerepet
(Gyuszi bácsi), Koltai Róberten kívül. Neki is tetszett az alakításom,
az õ barátságát hozta nekem ez a
szerep.
– Mindig vidámnak látni téged. Ilyen a természeted vagy
bejött az élet?
– Jól sikerült életem van. A
nagy álmom, a család és gyerekek, valamint a sikerek, mind teljesültek. Nem vágyok most többre,
mert jó, ami van. És amit még nagyon szeretek, közel lenni a
közönséghez, kimenni közéjük,
kommunikálni velük. Ezt is lehetõvé teszi a Kvártélyház.

CSALÁDI DÉLUTÁN

 Juniális – Családi napot tartott az
Alsóerdõn a Tiéd Város Egyesület, és
egyúttal megünnepelték a szervezet
megalakulásának 3. évfordulóját is.

A résztvevõket Góra Balázs, az egyesület elnöke köszöntötte, aki felidézte a
civil szervezet megalakulásának körülményit. Mint elhangzott, azzal a céllal
hozták létre, hogy az önkormányzati választásokra összefogja az ellenzéki pártokat. A Tiéd a Város Egyesület a választások óta is jelen van a Zalaegerszeg
kulturális és lokálpatrióta életében, és
taglétszáma is folyamatosan nõ. Olyanok csatlakoznak a szervezethez, akik a
kormány tevékenységével nem értenek
egyet – fogalmazott Góra Balázs. Hozzátette: nagyon jó hangulatú családi délutánon vettek részt, és a bográcsban készült pörkölt (dr. Paksy Zoltánnak köszönhetõen) remekült sikerült.

MINI/MANÓ AJTÓK AZ UTCÁN
NEM TÛNNEK EL, EGYRE NÉPSZERÛBBEK
tott, õ szedte le az alkotását egy
kis javítás céljából. Gyorsan váltottunk pár szót, mert éppen egy õrségi kiállításmegnyitójára igyekezett, ahol többségében grafikáival
mutatkozik be.

dig is írtam egy verset, ami segített
a felfedezésben, többen meg is találták. Most viszont, mivel új helyre
helyezem át, újabb verset is kellett
írni hozzá („Kisfaludy Sándor:
Hobby: Boltom vaslépcsõjén meg-

FELFELÉ TARTANAK A LAKÁSÁRAK
ZALA MEGYÉBEN IS HASONLÓ A HELYZET
 Országszerte jelentõsen nõtt az eladó használt lakóingatlanok
HOL JÁRNAK
átlagos négyzetméterára az elmúlt egy év során. A budapesti és
AZ ÁRAK A MEGYÉBEN?
a fõvároson kívüli piacra jellemzõ négyzetméterár 26 százalékkal,
438 ezer forintra nõtt. Új trend a piacon, hogy ma már az eladókAz ingatlan.com adatai szerint
nak többet kell tenniük annak érdekében, hogy értékesíteni tudZala megyében júniusban 2756
ják az ingatlant, azaz nem lehet bármit gyorsan eladni.
darab eladó használt lakás volt a
kínálatban, ami 22 százalékkal keZala megyében júniusban kö- lag szûk kínálat mellett is. Az el- vesebb az egy évvel korábbinál.
zel 2800 lakóingatlan várt gazdá- múlt hetekben azonban bõvülésA megyeszékhelyen az átlagos
ra, 22 százalékkal kevesebb, mint nek indult az eladó lakóingatlanok négyzetméterár 454 ezer forintot
egy évvel korábban. A megye- kínálata országos szinten. Fontos tett ki, ami 37 százalékos emelkeszékhelyen az átlagos négyzetmé- tényezõ továbbá, hogy sokan szin- désnek felel meg éves összeveterár 37 százalékkal, 454 ezer fo- tén a bizonytalanság miatt elha- tésben. A megye legnagyobb kínárintra nõtt.
lasztották a lakásvásárlást, õk pe- lattal rendelkezõ települései közül
Árrobbanás történt a használt dig hiányoznak a piacról.”
Keszthelyen 34 százalékkal 589
lakások piacán az idén, igaz, a küHozzátette: „Új trend látszik ki- ezer forintra, Hévízen 30 százalönbözõ térségek, megyék között bontakozni a piacon. Korábban az lékkal 611 ezer forintra, Nagykanivannak komolyabb eltérések – de- eladók diktáltak, könnyen értéke- zsán 18 százalékkal 327 ezer forül ki az ingatlan.com friss elemzé- síthetõek voltak az ingatlanok. rintra, Cserszegtomajon 25 százasébõl, amely bemutatja, hogy az Mostanra annyi változás történt, lékkal 669 ezer forintra emelkedett
eladó használt lakóingatlanok ára hogy az eladók nagyobb figyelmet az átlagos négyzetméterár.
hogyan alakult országos szinten. fordítanak az eladásra, többet
Balogh László szerint egyelõre
Emellett ismerteti, hogy Zala me- tesznek azért, hogy láthatóvá vál- kitart a drágulás, a jövõben lehet
gye legjelentõsebb kínálattal ren- jon az eladandó ingatlan. Ezt jelzi, majd egy néhány százalékos árdelkezõ településein mennyibe ke- hogy az eladók túlnyomó többsé- korrekció, de még így is drágábrülnek a lakóingatlanok.
ge
ingyenesen
hirdet
az bak lesznek a használt lakóingatIdén júniusban a Budapesten ingatlan.com-on, a kiemelt tulajdo- lanok, mint fél évvel ezelõtt.
és Pest megyén kívüli lakáspiacon nosi hirdetések aránya viszont 26
A szakember úgy látja, egyelõjelentõsen nõttek az árak az egy százalékra, azaz négyéves re- re korai a kamatcsökkentésre, azévvel korábbihoz képest. Az kordszintre nõtt idén júniusban. az az olcsóbb lakáshitelekre várni.
ingatlan.com adatai szerint az Ráadásul márciushoz képest az A megfelelõ anyagi háttérrel renérintett megyékben eladásra kínált ingatlanközvetítõk is 35 százalék- delkezõ vevõknek, saját erõ mellakóingatlanok átlagos négyzet- kal többet fordítanak arra, hogy a lett ugyanis még mindig megoldást
méterára 438 ezer forintot tett ki, megbízójuk eladó ingatlana ki- jelentenek a lakáshitelek az ingatez 26 százalékos drágulást jelent. emelkedjen a kínálatból.”
lanvásárláshoz.
NÕ A KÍNÁLAT,
KEDVEZÕBB HÍREK
Balogh László, az ingatlan.com
vezetõ gazdasági szakértõje az
idei lakáspiaci helyzetet jellemezve elmondta: „Több, egymással ellentétes tényezõ határozza meg
az országos lakáspiaci trendeket.
Vannak vásárlók, akik a felgyorsuló infláció, a háborús helyzet okozta bizonytalan gazdasági helyzet
elõl ingatlanvásárlásba menekültek, és letudták a vásárlást az év
elsõ hónapjaiban. Emiatt akkor felkúszott a kereslet, még a viszony-

Vári Tamás

– Szeretek makettekkel foglalkozni. Tavaly, amikor még Zalaegerszegen éltem, jött az ötlet a
miniajtókra. Kettõt a Kertvárosba
helyeztem el, egyet az Ady utcában. Ez utóbbi, bár leromlott állapotban, még megvan.
– Amiért többen aggódnak is,
mert felújítás alatt álló épületen
található (Balaicz Zoltán polgármester ígéretett tett, hogy tekintettel lesznek a munkálatok során a miniajtóra is). Gondoltad,
hogy ez lesz belõle?
– Azt gondoltam, hogy eltûnnek
idõvel, de hogy ilyen népszerû
lesz, azt nem. Arra is volt példa,
hogy egy kerámiamanót helyeztek
el az ajtó mellé. Az Õrségben élek,
de a közösségi oldalon keresztül
tisztában vagyok az eseményekkel. Néhány napja tettem fel egy új
ajtót. A tervem az, hogy idõvel térkép is készüljön, ami segít megtalálni ezeket a minialkotásokat. Ad-

pihenve, magad elé meredve, nézel vele szembe”).
– Lesz ennek folytatása szerinted?
– Hamarosan Gyõrben és
Veszprémben helyezek el újabb
ajtókat, illetve a zalaegerszegi Zrínyi-gimnázium kérésére szeptemberben az iskola területén egyet.
De az egyik helyi üzlet belsõ részén is van már egy ilyen.
– Erdei manóajtók a fára?
– Van is ehhez már manófigurám. Korhadékra lehetne szerelni,
nehogy károsítsam az élõ fát. Az
épületek kiválasztásánál is ügyelek erre.
– Mivel foglalkozol még?
– Süthetõ gyurmából is készítek kis szobrokat, betonból, mûgyantából öntök modelleket, mozgathatóvá alakítok statikus modelleket. A nagy kedvencem azonban
a képregénykészítés – mondja
Vári Tamás, akinek a nevéhez

Már egy éve kitett miniajtó.

köthetõ a magyar Zorró megrajzolása.
Vári Tamás budapesti származású mûvész. Már az óvodában is
jól rajzolt (bár szerinte ott mindenkit megdicsérnek ezért). Érdeklõdésének megfelelõen választott
középiskolát, illetve különórákra
járt rajzból. Dekoratõr és színházi
díszlet- és jelmeztervezõ végzettséget szerzett, de a kedvenc a
grafika, a képregény és a makett
maradt. Miniajtókat, vagy ahogy
sokan hívják, manóajtókat saját
örömére kezdett készíteni, egy
interneten látott ötlet alapján. Tudtával más nem foglalkozik ilyesmivel Magyarországon, és örömet jelent számára a pozitív fogadtatás
immár három dunántúli városban.
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Kultúra

PAJTÁSOK A VIZSLAPARKBAN TÁVMONDATOK A MÚLTBÓL A JELENBE
ÚJABB TALÁLKOZÁSI PONT LEHET

MÁSNAP-JELENSÉG 1985-TÕL NAPJAINKIG

 Kutyák és gyerekek fogadják a Vizslaparkba érkezõket a Platán
sor felõli bejáratnál. Ezúttal azonban szobor formájában; a közelmúltban ugyanis leleplezték Szabolcs Péter szobrászmûvész Paj-  Annak a korosztálynak, akinek a szülei a rendszerváltás körAz elõadás címében szereplõ
nyékén intenzíven foglalkoztak a politikával, Csengey Dénes netások címû kompozícióját.
Másnap itt nem feltétlenül valami
ve ma is fogalom. Az akkor Keszthelyen élõ, élénk tekintetû, ujpermanens másnaposságot jelent
– pet –
ülni, fel lehet rá mászni. Bízik ben- jaival furcsán és hevesen gesztikuláló „bácsiról” viszont sokkal
(persze ki tudja?), azt meg végképp
ne, hogy a köztéri alkotás egy inkább a politikus jut eszükbe, s nem az író.
nem, hogy másodlagos frissességû
A szobrot eredetileg május vé- újabb találkozási pontja lesz a belszövegekrõl lenne szó. A Beck–
– pánczélPetra –
gén, a gyermeknap alkalmából ad- városnak.
gyaték a Cseh Tamás Archívumba Szûcs páros által befejezett dalok
ták volna át, ám akkor a kedvezõtA rendezvényen Vigh László
került, megkezdõdött az anyag fel- egyszerre régiek és újak, hiszen
Annak a korosztálynak, aki fel- dolgozása. Kiderült, hogy nemcsak egy „újraalkotással” nyerték el moslen idõjárás miatt törölték a progra- országgyûlési képviselõ, minisztemot. A szoboravatásra és a park ri biztos úgy fogalmazott: szobrok nõve különféle könnyûzenei feszti- szövegek, hanem dallamok is tani (végsõ) formájukat. A másnapgyermeknapi programjára így jú- jönnek-mennek, de az élet marad. válokon töltötte 20-as, 30-as éveit,
nius 26-án került sor. Az avatáson A városvezetés célja az, hogy Beck Zoltán – bármit is alkosson –
Balaicz Zoltán polgármester a olyan élhetõ zöldfelületeket hoz- a 30Y, Szûcs Krisztián pedig a
park történetét felidézve többek zon létre, amit szívesen használ- Heaven Street Seven zenekar
között elmondta: a „vizsla” elneve- nak az emberek pihenésre, kikap- frontembere marad. Elõbbit sokan
a pécsi egyetem tanáraként,
zés a hiedelmekkel ellentétben csolódásra.
romológusként is ismerik, utóbbi
pedig (amellett, hogy talán mindörökre õ marad a „krézi srác”) kiváló dalszerzõ és elõadómûvész, ráadásul nemrégiben jelent meg elsõ
szólólemeze. Eleinte talán értelmezhetetlen is, hogy hogyan jönnek õk össze az 1991-ben váratlanul elhunyt Csengeyvel (aki ennyi
Fotó: Kvártélyház Kft.
év távlatából már sokkal inkább tûnik egy fiatalon meghalt srácnak, fennmaradtak, sõt néhány kazet- jelenség amúgy Csengey Távmonmint bácsinak). Ha azonban egy tán megõrzõdött a szerzõpáros datok címû rövid versének fõ motímásik ikon, nevezetesen Cseh Ta- hangja is, ahogy próbálnak dalt for- vuma, s ez az elnevezés talán még
más is bekerül a képbe, talán még- málni a versekbõl, szövegekbõl jobban kifejezi azt, hogy a távoli
sem olyan hajmeresztõ ez az idõn (még ha beszélgetéseikkel, baráti múltból érkezett valamiféle üzenettúli találkozás. Sõt, még egy szín- vitáikkal meg is szakítják a próbát). csomag a mába. A jelentéstartalházi elõadás is kerekedhet belõle. Az elõadás egyik legmeghatóbb je- mak megfejtéséhez pedig (ahogy a
A Kvártélyház Nyár ZAKO lente éppen az, mikor a háttérben versben is szerepel) a fiúknak a dolnem a kutyára, hanem a terület
A kompozícióról – mely egy Fesztiváljának keretében Zala- felhangzik egy ilyen beszélge- gok mélyére kellett ásniuk.
19. századi tulajdonosára (Visla) vizslakutyát sétáltató fiút és egy ki- egerszegen is láthatta a közönség tésrészlet a múltból.
Az is elõfordulhat viszont, hogy
utal. Késõbb róla nevezték el az itt sebb kutyát az ölében tartó lányt a Másnap címû produkciót, mely
Hogy a félkész dallamfoszlá- tulajdonképpen mindig ugyanaz a
keresztülfutó patakot, majd a par- ábrázol – Szabolcs Péter elmond- Cseh Tamás és Csengey Dénes nyokból, dúdolgatott ötletekbõl „másnap” van, mert a dolgok kísérkot is. A területet 1927-ben válasz- ta: fontosnak érzi, hogy a mai hun- soha nem hallott dalait éleszti fel, szülessen valami produkció, már tetiesen ismétlõdnek. Nemcsak
tották ketté, ekkor jött létre a „Kis- cut, hazug világban életigenlõ mégpedig Beck Zoltán és Szûcs Csengey Balázs ötlete volt. Õ ke- olyan egyszerû, hétköznapi eseés a Nagy-vizsla”. 1969-ben aztán szobrok készüljenek. Munkáival õ Krisztián tolmácsolásában. Cseh reste meg Beck Zolit, Szûcs Krisz- ményekben, hogy reggel felkelünk,
ifjúsági parkot alakítottak ki a bel- maga is szeretettel próbál fordulni és Csengey már nem lehetnek itt, tiánt, valamint Bérczes László ren- kávét fõzünk, majd lefekszünk
város legnagyobb zöldfelületén. a világ felé. Ha két kutya találkozik Beck és Szûcs viszont igen, így a dezõt – aki a projekt mûvészeti ve- megint. Hanem az olyan költõi kér1970 novemberében a mai Platán egymással, biztos, hogy érdeklõd- nyolcvanas évek összekapcsolha- zetõje lett –, hogy a töredékekbõl désekben is, „hogy miben is vasori bejáratnál állították fel Lenin ni kezdenek egymás iránt. De sok- tó a jelennel. Egy fõ összekötõ és alkossanak valami egészet. Az ap- gyok én?” (...) „mondjuk egy ingszobrát, amit 1991-ben, a rend- szor ez a kutyasétáltatókkal is így néhány lelkes ember azonban még ropót pedig Csengey halálának 30. ben, mondjuk egy szakadt kabátszerváltást követõen elbontottak. van; emberi kapcsolatok jöhetnek kellett ahhoz, hogy mindez megva- évfordulója adta.
ban, vagy Európa beteg szívében”
Pár évvel késõbb, 1997-ben, a vá- létre e találkozásokból. Különösen lósulhasson. Ez a bizonyos kezderos elsõ írásos említésének 750. igaz lehet ez akkor, ha két gyerek ményezõ pedig nem volt más, mint
évfordulójára emlékezve épült fel sétáltatja a kutyáját – a szobor ezt Csengey Dénes fia, Balázs, aki ráa címerház, de IV. Béla szobrát is az örömteli találkozást és érdeklõ- adásul a Cseh Tamás Archívum
e jeles alkalomból avatták fel. Az dést fejezi ki.
kutatójaként dolgozik.
elmúlt években Bali Zoltán alpolHa ez zavaros lenne, akkor az
A kompozíció mellé Kovács Atgármester kezdeményezésére sok tila építész jóvoltából egy pihenõ- elõzmény dióhéjban annyi, hogy
fejlesztés történt a Vizslaparkban, övezet is létesült. A szobrok köré Cseh Tamásnak 1985–89 között
ennek egy újabb eleme a Pajtások padokat helyeztek ki, megújult to- nem Bereményi Géza, hanem
címû szobor is, ami Szabolcs Pé- vábbá a térkõ és az alkotás mellet- Csengey Dénes írt dalszövegeket.  Egész napos programkavalkád várta mindazokat, akik június
ter munkáját dicséri.
ti zöldterület. A vizslaparki fejlesz- Ezeknek viszont csak egy nagyon 25-én Bagodba látogattak. A település kerek évfordulói kapcsán
Bali Zoltán hozzátette: az alko- tésnek nincs vége, hamarosan a kis része került a közönség elé történelmi játékokat rendeztek a sportpályákon és azok környékén.
tás valamennyi zalaegerszeginek „Kis-vizslában” egy pavilont avat- (Mélyrepülés album). A szövegek,
– Településünk több évfordulót Történelmi Táncegyüttes, a zalakészült, de fõleg a gyerekek örö- nak, melybe vendéglátóhely és vi- vázlatok többsége harminc éven át
mére, hiszen a szoborra rá lehet zesblokk kerül.
a fiókban pihent, majd miután a ha- is ünnepel 2022-ben, melyek fel- egerszegi Zalai 47. Honvédzászlóidézésére történelmi kalandozást alj Hagyományõrzõ Egyesület, a
szerveztünk – mondta érdeklõdé- gyenesdiási Asbóth Sándor Husünkre Sipos Ferenc, Bagod pol- szár és Lovas Hagyományõrzõ

(Mibenlét). Vagy, hogy „elmegy
majd egy korosztály innen, mivelhogy nincs tovább”, „engedjünk
hazudni mást” (Újabb utolsó dal).
Ahogy a nyolcvanas években
Csengey és Cseh, úgy napjainkban Beck és Szûcs is megemlékeznek Radnóti Miklósról, Jancsó
Miklós születésnapjáról, vagy épp
aggódnak Leonard Cohen egészségéért. (A sors fintora, hogy az
amerikai zenész Csengeyt és
Cseh Tamást is túlélte.)
Érdekes állapotba kerül a nézõ
az elõadás közben: már az is furcsa kicsit, hogy nem egy szál gitárral áll elõttünk valaki a színpadon
(mint Cseh Tamás annak idején),
hanem ketten énekelnek. A játék
kedvéért van rá magyarázat; az
elõadó tulajdonképpen egy, csak
többszörös személyiséggel. Néha
még vitatkoznak is, hogy melyik
dal következzen, vagy, hogy kinek
mi a kedvence. Mindezzel párhuzamosan pedig – ha akarjuk, ha
nem – mintha Cseh Tamást is folyamatosan hallanánk; talán csak
agyunk legtávolabbi zugából. De
lehet, hogy azért is, mert egy kivetített, sötét képen végig elõttünk
van Csengey és Cseh kissé elmosódott alakja. Vagy, mert utóbbit
már sokszor láttuk azzal a bizonyos gitárral; a hangulat és közérzet pedig nagyon ismerõs. Hiába
írjuk újra, vagy fejezzük be a dalt, a
szóban forgó másnapnak nem
akar vége lenni.
A Csengey-hagyaték szövegei
Távmondatok címmel kötet formájában is megjelentek a Pannon
Írók Társaságának gondozásában. A könyv szerkesztésében
Csengey Balázst egy másik keszthelyi szerzõ, Szálinger Balázs segítette.

RÓMAI KORI EMLÉKPARK BAGODBAN
SÍRKÕMÁSOLAT-AVATÁS ÉS TÖRTÉNELMI JÁTÉKOK

A MAGYAR FESTÉSZET MEGÚJÍTÓJA
RIPPL-RÓNAI ZALAEGERSZEGEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A ház ma is áll, mégpedig felújítva. A festõmûvész alakjáról pedig több szobor is megemlékezik a
városban.

történetben, de a nemzetközi porondon is ismerik a nevét. Bár
gyógyszerészként végzett, mûvészi vénája korán megmutatkozott,
így szakmáját elhagyva, München-

Szita Károly és Balaicz Zoltán a kiállításmegnyitón.

Az alkotó életútjáról, korszakairól és a Zalaegerszegen látható
anyagról Pál Simon Kornélia mûvészettörténész, kurátor számolt
be a tárlatot megnyitva. Mint fogalmazott: Rippl-Rónai munkássága
külön fejezet a magyar mûvészet-

be ment rajzot tanulni, majd Párizsba költözött. Itt kezdetben Munkácsy tanítványa volt, késõbb pedig csatlakozott a Nabis csoporthoz. Nemcsak újító festõmûvész,
hanem grafikus, sõt iparmûvész is
lett a párizsi évek alatt. Utóbbival a

modern magyar iparmûvészet
alapját is megteremtette.
Kaposvárra 1902-ben költözött
vissza, és a mûvészettörténész
szerint, szülõvárosa kezdetben
nem fogadta lelkesen tevékenységét. Ám a közönség végül megérett
a mûvész gondolatainak befogadására. Lehet, hogy ehhez az is kellett, hogy felhagyjon fekete korszakával. A Római-villa megvásárlása
után pályája felfelé ívelt, és
1908–18 között itt bontakozott ki az
úgynevezett „kukoricás” (lapos, kukoricaszemre emlékeztetõ foltokból
álló) korszaka. Mindehhez a sötét
tónusok helyett egymás mellé helyezett, harsány színeket használt.
Ezek a korszakok a zalaegerszegi
kiállításon is jól nyomon követhetõk.
Mint ahogy az is, hogy az olajképeit
egy idõ után felváltotta a pasztell, és
hogy szívesen festett portrékat
(urakról, hölgyekrõl, valamint szerelmérõl, Zorkáról). A hazai mûvészet egy olyan egyéniségét tisztelhetjük benne, aki a neoimpreszszionista törekvéseket sikeresen
tudta ötvözni saját ambícióival.

gármestere. Mint mesélte, olyan
eseménysort állítottak össze, mely
korhû módon tudta bemutatni az
egyes történelmi korszakokat.
Megelevenedett az ókori Róma
idõszaka, a reneszánsz kor, az
1848–49-es forradalom és szabadságharc ideje, illetve az
1980–90-es évek határõrizetének
korszaka és fõbb jellemzõi.
Ezeket az idõszakokat a nap
folyamán hagyományõrzõ egyesületek segítségével jelenítették
meg. Felsorakozott a szombathelyi Savaria Légió Hagyománykutató, Hagyományõrzõ és Ismeretterjesztõ Egyesület, a kõszegi BE-JÓ

Egyesület, valamint a sopronkövesdi Határõr Hagyományõrzõk
Baráti Társasága.
A Bagodi Történelmi Játékok
elnevezésû program egyik fénypontja az ókori római szabadtéri
bemutatóhely és sírkõmásolat
avatása volt, mely a Szent Erzsébet utcai játszótér mellett épült
fel.
– A pihenõhely az olaszországi
Pompeji városában feltárt egyik híres építmény 21. századi adaptációja – fogalmazott a polgármester. Az ókori várost csaknem 1950
évvel ezelõtt teljesen elpusztította
a kitörõ Vezúv vulkáni hamuja és

lávája, de maradványait késõbb sikerült feltárni.
Ennek a római villának a déli
részében kapott helyet Zala megye egyik legszebb ókori római sírkövének másolata. Az eredeti sírkõ két részletét az 1970-es években Bagodban találták meg földmunkák során, ráadásul nem meszsze a most felavatott építménytõl – tette hozzá Sipos Ferenc. Hogy a hangulatot tovább fokozzák,
az épület köré olyan növényeket ültettek, melyek
õshonos fajták voltak a
Római Birodalom idején,
de ma is közkedveltek.
A középpontba helyezett sírkõmásolaton egy
római katonát láthatunk a
családjával. Mint ismert, a
Krisztus utáni 2–3. században a mai Bagod területén élt egy veterán római
légiós, aki leszerelésekor
itt kapott földet. A római
katona és családja egy villát is épített a környéken. Ennek
nyomát egyelõre nem találták meg
a régészek, de az elõkerült márvány sírkövön szereplõ leírásból
tudható, hogy a katona hadi szolgálataiért cserébe valóban birtokot
kapott a mai falu területén. Az eredeti sírkõ jelenleg a zalalövõi múzeumban látható.
A bagodi ókori római szabadtéri bemutatóhely avatásán részt
vett Vigh László országgyûlési
képviselõ, valamint Bernard Beck,
Bagod község németországi testvértelepülésének, Heilbad Heiligenstadt városának korábbi polgármestere is.
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KÖZALKALMAZOTTAK

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA
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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.

PÁLYÁZATI

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

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében kívánja bérbe adni a „Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac” földszinti, 87,76 m2
nagyságú szövetkezeti boltját.
Pályázat beadásának határideje:

2022. július 6. (szerda) 10.00 óra

Helye:

ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

Módja:

személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.
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KÖZALKALMAZOTTAK

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

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 erkölcsi 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 06-30/9914058-as telefonszámon.

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS, TAGÓVODA-VEZETÕ

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

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

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 azonosító 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 felbélyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 19.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

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

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

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

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, irányítja, 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 erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat idõtartamának igazolása, nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-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.
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KÖZALKALMAZOTTAK

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA
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 segítése, 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 benyújtásának határideje: 2022. július 18.

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

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/9914058-as telefonszámon.

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

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 azonosító 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 benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkezõ pályázatoknál sikertelenség esetén felbélyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 0630/991-4058-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 azonosító 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 pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEgerszeG újság

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

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

AZ ATLÉTIKA A MÁSODIK LEGFONTOSABB AZ ÉLETÉBEN
A LEGTÖBBET HOZNÁ KI PÁLYAFUTÁSÁBÓL

 A Zalaszám ZAC atlétikai klubnál egyértelmûen az utánpótlásnevelés került elõtérbe. A klubnál az egyik legtehetségesebb
sportoló Röszler Dóra, aki már bekerült a korosztályos magyar válogatottba.
– Édesapám hatéves koromban beíratott egy atlétikai csoportba, így kerültem kapcsolatba a
sportággal – mondta sportágválasztásáról Röszler Dóra. – A versenyzést már harmadikos koromban elkezdtem.
– Hamar eldõlt, hogy a sportág futószámaiban várnak rád sikerek?
– Már az elején eldõlt, hogy a
dobószámok nem nekem valók.
Sokat többpróbáztam, a kezdetekkor még távolugró voltam. Onnan csábultam el a futók közé,

azon belül a gátasok táborába.
– Milyen képességek
elengedhetetlenek
egy jó gátfutónál?
– Úgy vélem, a
gátfutáshoz
a
mentális képességek
nagyon
fontosak, nem
annyira dominál a
fizikum. A gátfutásban
ott van az ember elõtt
tíz gát a rajton kívül
még elég sokszor el le-

het rontani a futást. A gátfutás egy
veszélyes szám, itt bárki nyerhet. Nagy koncentrációt igényel, nem elég csak futni.
Több kell.
– A gátfutásban a rövid
táv a kedvenc?
– Igen, a 100 gáton
vagyok a legtöbbre
képes.
– Eredményeid
közül melyek a legjobbak?
– A hétszeres korosztályos bajnoki címek kívánkoznak az
élre. Diákolimpiai bajnok
is vagyok. Nemrég jó hír
érkezett számomra, korosztályomban mehetek

az Európa-bajnokságra, ami a csúcsot jelenti eddigi pályafutásom során. Ott is szeretnék jó eredményt
elérni.
– Hol rendezik az Eb-t?
– Jeruzsálemben, itt indulok a
magyar U–18-as csapat tagjaként.
– Az atlétikával mik a terveid?
– Elsõ a tanulás számomra, de
az atlétika, azon belül a gátfutás, a
második legfontosabb az életemben. Nem tudom meddig tart atlétikai pályafutásom, de szeretném
a legtöbbet kihozni belöle.
– Mit takar a legtöbb, felnõttvb, netán olimpia?
– Álmodozni lehet, maradjunk
egyelõre annál, jó lenne felnõtt
magyar bajnoknak lenni.

KIVÁLÓAN SZEREPELTEK AZ OB-N

 Háromnapos országos bajnoksággal hangolódtak az atléták a közelgõ világversenyekre.
A Zalaszám-ZAC nõi 4x100 m
váltója (Gyenese Zsófia, Bognár Emma, Nagy Pálma,
Röszler Dóra) az 5. helyet szerezte meg. A nõi 100 m döntõjében Nagy Pálma az ellenszéllel
is megküzdve szerezte meg a 6.
helyet,

200 m-en sajnos Pálmának
nem sikerült a döntõbe jutás. Ennek ellenére futott zalaszámos atléta a fináléban, nem is rosszul.
Furulyás Lili új egyéni csúccsal
szerezte meg a negyedik helyet. A
800 méteres mezõnyben pedig
Muszil Ágnes teljesített kiválóan,
új egyéni csúccsal az ötödik he-

lyen zárt. A hölgyek záró számában, a 4x400 méteres váltóban
Gyenese Zsófia, Furulyás Lili,
Nagy Pálma, Muszil Ágnes összetételû négyesfogat a negyedik helyen ért célba.
Eredmények. 100 m: 6. Nagy
Pálma 12,37 mp. 200 m: 4. Furulyás Lili 24,22 mp.
800 m: 5. Muszil Ágnes 2:09,33
p.
4x100 m: 5. Zalaszám-ZAC
(Gyenese Zsófia, Bognár Emma,
Nagy Pálma, Röszler Dóra) 50,34
mp. 4x400 m: 4. Zalaszám-ZAC
(Gyenese Zsófia, Furulyás Lili,
Nagy Pálma, Muszil Ágnes)
3:50,72 p.
A 4x100-as nõi váltó
Edzõk: Kámán Ferenc, Góczán
István, Raffai Péter.
Örömteli hír, hogy Röszler Dóra osztály Európa-bajnokságára Je***
már biztosan utazhat az U–18 kor- ruzsálembe.

CSUTI ANTALRA EMLÉKEZTEK

Csuti Antal életének fontosabb
állomásairól dr. Gyimesi Endre,
Zalaegerszeg díszpolgára és korábbi polgármestere beszélt.
– Csuti Antal évtizedeken át tanította a gyerekeket a sakkozásra,
egészen 1972-ben bekövetkezett
haláláig. Kõmûvesnek tanult, de
egy súlyos munkahelyi baleset során megsérült a gerince, így élete
hátralévõ részében mankóval tudott csak közlekedni. A sakkozást
a budapesti gyógykezelése idején
szerette meg.
Munkásságát és elhivatottságát
olyan tanítványok jelzik, mint Portisch Lajos, Porubszky Mária vagy
Horváth Tamás.
Zárásként Horváth Tamás, a
sakk-klub korábbi vezetõje a sakkozók nevében szólt és köszönte
meg a megemlékezést. Elmondta,
hogy egykori mesterük mindent
megtett a gyerekek fejlõdése érdeszámtalan tanítványa van „Csuti megyeszékhelyi sakkélet megha- kében. Munkájával Zalaegerszeg a
bának”, akik jelenleg is a tározó alakjai.
sakk fellegvára lett.

ÖTVEN ÉVE HUNYT EL A SAKKPEDAGÓGUS

 Csuti Antal halálának ötvenedik évfordulója kapcsán tartottak megemlékezést az elmúlt héten a zalaegerszegi városházán.
Az összejövetelen részt vettek
a legendás sakkpedagógus lányai
Erzsébet és Márta, valamint a Z.
Csuti-Hydrocomp SK tagjai.
Az összejövetel elején Böjte
Sándor Zsolt önkormányzati
képviselõ, a Z. Csuti-Hydrocomp
SK elnöke köszöntötte az emlékezõket. Elmondta, hogy életkorából fakadóan ugyan személyesen nem találkozhatott Csuti
Antallal, ám három éve, mióta a
klub elnöke, rengeteget hallott
róla. Kiemelte, hogy a mai napig

TÁJFUTÓÉRMEK AZ OB-RÕL
 A nyár eleji kánikulában az Alföld közepén, Izsák térségében
rendezték meg az tájékozódási futók idei középtávú és váltó országos bajnokságát, amelyen a Göcsej KTFE és a TRIÓ Egerszeg
ZTC sportolói is rajthoz álltak.
A domborzatilag szabdalt, helyenként meredek, homokbuckás
terep másik jellemzõje a nagyobb,
összefüggõ borókás növényzet,
mely sok helyen kívánt kemény
küzdelmet a tájfutóktól.
Technikailag már a középtávú
bajnokság délelõtti selejtezõje is
komoly kihívást jelentett, ahonnan
a Göcsej KTFE 9, a TRIÓ
Egerszeg ZTC 17 sportolója jutott
a délutáni „A” döntõkbe. A fináléban több mint 100 sportoló állt rajthoz, ahol a technikás pályákon három zalai bajnoki cím mellett több

Bányai Attila

jó eredmény született. A N35-ben
Császár Éva (Göcsej KTFE), a nõi
40-ben Sárecz Éva (TRIÓ
Egerszeg ZTC) magabiztos gyõzelmet, míg a F80-ban Bányai Attila (TRIÓ Egerszeg ZTC) szoros
versenyben országos bajnoki címet szerzett. Az utánpótlásban
Molnár Csenge (N16-ban, TRIÓ
Egerszeg ZTC) bajnoki pontokat
érõ 4. helyezése kiemelkedõ.
További jobb zalai eredmények.
F14: 11. Radó Sebestyén (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F16: 12. Czigány
Mátyás (Göcsej KTFE). F18: 4.
Tihon Salpoek (Göcsej KTFE).
F45: 5. Sárecz Lajos (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F50: 8. Mitró Zoltán (TRIÓ Egerszeg ZTC). F75: 4.
Vajda László (TRIÓ Egerszeg

ZTC), 6. Horváth Béla (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N14: 8. Porgányi
Emma (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N18: 8. Kolcsár Panna (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 9. Radó Gyöngyvér (TRIÓ Egerszeg ZTC).
*
Másnap azonos helyszínen,
nyíltabb, gyorsabb terepen a váltóbajnokság került lebonyolításra,
amelyen több zalai érem született.
A Göcsej KTFE fiatal csapata az ifjúsági fiúk mezõnyében az utolsó
futóknál az ötödik helyrõl futott fel
a bronzérmes helyre, a nõi szenior
105-ös csapat magabiztos gyõzelmet aratott. A TRIÓ Egerszeg ZTC
nõi 125-ös csapata szoros versenyben szorult le az elsõ helyrõl,
míg a 145-ös férfiak triója nagy
küzdelemben szerezte meg a bajnoki ezüstérmet.
Zalai eredmények. F14: 6.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Bokány Bátor, Csók Barnabás, Radó Sebes-

LÉGIÓS ÉS FIATAL IS ÉRKEZETT
 Tovább bõvült az új szezonra készülõ ZTE labdarúgócsapatának játékoskerete.
„A ZTE a jövõ csapata” szlogen
jegyében újabb fiatal labdarúgót
szerzõdtettek a zalaiak. Az U–17-es
válogatott Borsos Zsombor középpályás, a Vasas Kubala Akadémián nevelkedett. A fiatal játékos
valóban a jövõ embere lehet a
kék-fehér klubnál.
Az északír bajnok Linfield csa-

patától igazolta le a ZTE FC együttese Christy Monzingát. A kongói–francia állampolgárságú, 27
éves csatár francia, belga és skót
csapatoknál kezdte játékos-pályafutását. Ezután szerzõdött az
északír csapathoz, ahol bajnok lett
együttesével, és tizenhét góllal a
Linfield házi gólkirálya lett.

AZ AC MILAN A ZTE-FIESZTÁN
 Évek óta megrendezi a bajnoki szezon elõtt a ZTE-fiesztát az
egerszegi klub. Idén sem lesz másképp. Az elmúlt évekhez hasonlóan több programot láthatnak a ZTE labdarúgócsapatának
szurkolói.
Az idei fiesztán viszont sztáregyüttes is pályára lép a ZTE
Arénában. Július 23-án, 18 órától a
zalaiak ellenfele, a hétszeres BLgyõztes, többszörös olasz bajnok
AC Milan csapata lesz. A vendégek a legutóbbi szezon végén, 11
év után lettek ismét bajnokok. Az
olaszok az ígéretek szerint igyekeznek legjobb csapatukkal kiállni.

A 2022–2023-as szezonra bérletet váltó szurkolók ingyen tekinthetik meg a mérkõzést. Július 5-tõl
kezdõdik, a jegyárusítás, a bérlettel nem rendelkezõ drukkerek részére. Egy belépõ már 5990 forinttól megvásárolható. A jegyeket
online a Jegymester felületen,
vagy a ZTE Shopban válthatják
meg az érdeklõdõk.

AMERIKAI JÁTÉKOST IGAZOLTAK
 A Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatának vezetése gõzerõvel dolgozik a csapat játékoskeretének a kialakításán. A kékfehérek újabb légióst igazoltak.
Liam O’Reilly amerikai játékos
legutóbb Svédországban játszott a
Koping Stars együttesében. A bajnokság 28 mérkõzésén 32,1 percet játszott, 17,3 pontot, 6,8
asszisztot és 4,8 lepattanót átla-

golt. Az 1–2-es poszton bevethetõ
kosárlabdázó a svéd bajnokság
mellett szerepelt a szlovák, ciprusi
és a litván másodosztályban, utóbbi együttesét a feljutáshoz segítette a litván bajnokságban.

TÖBB ÉRMET SZEREZTEK
 Szombathely adott otthont az úszók immár hagyományos regionális versenyének, a Savaria Kupának. A szomszédvárban jól
szerepeltek a Zalaco ZÚK sportolói.
Aranyérmet két versenyzõ szerzett: Koltai Vanda 200 m pillangón
hagyta maga mögött a teljes mezõnyt, Németh Hanna Róza a 400
méteres gyors távján bizonyult a
leggyorsabbnak. A 200 méteres
gyorsúszás 3 ezüstérmet szerzett
Nagy Napsugár, Hamusics Cecília
és Balogh Áron, különbözõ korosztályokban állhattak fel a dobogó 2. fokára. Sándor Saroltának ez
100 m gyorson sikerült, Péterffy
Róza két rövid számban mutatkozott be sikerrel: 50 m gyorson és
háton is ezüstérmet nyert.
A fentiek mellett 6 bronzérmet
is az egerszegiek nyakába akasztotta: Aouich Meryem 200 m pillangón csapott harmadikként célba,
Koltai Vanda 200 m gyorson lett 3.,
Balogh Áron a 400 méteres gyors
távján, Szabó Edvinnek pedig 100
méteres mellúszásban sikerült

megszereznie az érmet. Sándor
Sarolta 50 m pillangón, Péterffy
Róza 50 m mellen állhatott ismét
dobogóra.
Horváth Tamás utánpótlásedzõ
elmondása szerint egyre jobbak az
eredmények, az idõk esetenként
robbanásszerûen javulnak. Tetten
érhetõ, hogy nagy medencében
(50 méteren) tudnak edzeni. Nagyon sok technikai elemet megvalósítottak a gyerekek, és az is látható, hogy állóképességben és gyorsaságban is szépen léptek elõre.
A regionális verseny jó alkalmat
adott arra, hogy a MÚSZ Jövõ Bajnokai címû programja keretében
külön foglalkozást tartson azoknak, akik eredményeikkel már bizonyítottak. Õk elõadásokat is
hallgattak a MÚSZ szervezésében
Petrov Árpád és Sebestyén Dalma
közremûködésével.

tyén). F18: 3. Göcsej KTFE (Mézes Botond Csegõ, Czigány Mátyás, Tihon Salopek), 5, TRIÓ
Egerszeg ZTC (Tompos Gábor,
Nagy Levente, Kovács Zsolt).
F145: TRIÓ Egerszeg ZTC (Fehér
Ferenc, Mitró Zoltán, Sárecz Lajos), 5. Göcsej KTFE (Varga József, Tihomir Salopek, Varga
Zsolt). N16: 6. Göcsej KTFE
(Dorja Salopek, Schmal Kitti,
Czigány
Emma),
7.
TRIÓ

Egerszeg ZTC (Porgányi Emma,
Dóra Csepke, Molnár Csenge).
N18: 4. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Kolcsár Panna, Antal Sára, Radó
Gyöngyvér). N21: 8. Göcsej KTFE
(Takács Szilvia, Takács Orsolya,
Pózna Anna Ibolya). N105: 1. Göcsej KTFE (Császár Éva, Szivák
Ildikó, Bertóti Diána). N125: 2.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Porgányiné
Henrich Piroska, Pap Viktória,
Sárecz Éva).
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KIVÁLÓ A GÉBÁRTI-TÓ VÍZMINÕSÉGE

TÁJÉKOZTATÓ

 A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.

Tájékoztatjuk Zalaegerszeg Becsali városrész lakóit, hogy a Kovács Károly Városépítõ Program keretében Zalaegerszegen, a Budai-völgyi utca Alsóerdei u. felöli oldalán szegélyépítési és egyes szakaszokon burkolatfelújítási munkák kezdõdtek. A kivitelezési munkák idején, a 2022. június 16. és 2022.
július 31. közötti idõszakban jelentõs forgalomkorlátozásra kell számítani az adott útvonalon.

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

Kérjük a közlekedõk szíves megértését és türelmét!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztály

„A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk a
www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala
Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.”

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 épületében elhelyezkedõ ajándék- és kegytárgyboltot.
Induló havi bérleti díj:

FELHÍVÁS!

 Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a Modern Városok
Program keretében „A közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése” címû projekt eleméhez kapcsolódóan,
2022. június 27-tõl elkezdõdik a zalaegerszegi Ady utca
rekonstrukciója.
Az I. ütemben az ivóvízvezeték-rekonstrukciót végezzük
el várhatóan 2022 október végéig. A munkálatok az Ady utca, Petõfi u.–Eötvös u. közötti
szakaszát érintik.
Ezt követõen a burkolatfelújítás során az érintett szakaszon a meglévõ csapadékcsatornát újjáépítik, illetve a társasházak csapadékvíz-elvezetésére segédgerinc-csatorna is
épül. A burkolatra kerülõ csapadékvíz-mennyiségének
csökkentése érdekében a családi házak csapadékvíz elvezetését is megoldják a csapadékcsatornára történõ bekötéssel.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az érintett szakaszon a közmûrekonstrukció
több ütemben zajlik, így változó
forgalomtechnikára, illetve forgalmirend-változásra számíthatnak.
Megértésüket köszönjük!

Mindszentyneum Zalaegerszeg,
Terület
Induló havi
Induló havi
Batthyány utca 4–6.
(m2)
NETTÓ bérleti díj BRUTTÓ bérleti díj
(3623/1 hrsz)

Pályázati
biztosíték

Ajándék- és kegytárgybolt

115.009 Ft

50,31

90.558 Ft

115.009 Ft

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 hivatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatóak.

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:
Induló havi
Mindszentyneum
Induló havi
Induló havi
BRUTTÓ
Zalaegerszeg, Terület NETTÓ bérleti díj NETTÓ bérleti díj
bérleti díj
2
(m )
Batthyány utca
04. 01–10. 31.
11. 01–03. 31.
04. 01–10. 31.
4–6.
idõszakra
idõszakra
idõszakra
Kávézó

172,43

245.689 Ft

219.823 Ft

312.025 Ft

Induló havi
BRUTTÓ
bérleti díj
11. 01–03. 31.
idõszakra
279.175 Ft

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 hivatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatóak.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. JÚLIUS 5.

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.

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! z 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%

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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.

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

