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A FOGADÓÉPÜLET FALAI MÁR ÁLLNAK
ZAJLIK AZ ALSÓERDEI REKREÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA

A TESZTPÁLYA ALATT
6500 ÉVES A ZALAEGERSZEGI VÉNUSZ
 Elsõ pillantásra én sem hittem el, hogy ez a szobrocska 6500
éves – mondta Simmer Lívia, a Göcseji Múzeum Régészeti Osztályának vezetõje, a tesztpályán zajló ásatások vezetõ régésze
azon a sajtótájékoztatón, ahol a múlt héten elõkerült – i. e. 5. évezredbõl származó – idolt mutatták be a nyilvánosságnak.
– pP –
A Zalaegerszegi Vénusz névre
keresztelt kultikus szobrocska per
pillanat a városkörnyék „legidõsebb hölgyének” számít. Ahogy a
régész fogalmazott: pont azért különleges ez a szobor, mert ebbõl a
korszakból sem a városban, sem
annak környékérõl nem került még
elõ ilyen szépen és aprólékosan
kidolgozott idol; még ha kissé töredékesen is.
Az úgynevezett lengyeli kultúrából, vagyis a késõ neolitikum–kora
rézkor idõszakából származó lelet
a Zalaegerszegi Jármûipari Tesztpálya építéséhez kapcsolódó földmunkák során került a felszínre. A
Göcseji Múzeum munkatársai 2017
óta folyamatosan figyelemmel kísérik az itt zajló beruházást. A késõ

– pet –
A terep-elõkészítési és földmunkák után jelenleg a parkoló
építése zajlik, a szegélyezéssel
lassan végeznek is a szakemberek – válaszolta lapunk érdeklõdésére Gecse Péter alpolgármester.
A napokban megkezdõdik a
KRESZ-park kialakítása is, ez a
parkoló feletti területen kap majd
helyet.
Ennél is látványosabb a fogadóépület kivitelezése; a ház falai

KMORTÁRS
GALÉRIA NYÍLT
A
IMIK RT AZ EGYKORI MMIK BAN

 Augusztus 1-tõl várja a képzõmûvészet kedvelõit Zalaegerszeg új kortárs galériája. A MimikArt Pop Up Galéria a néhai
MMIK épületének egyik szárnyában kapott helyett. A kezdeményezõk a hivatalos nyitást megelõzõen sajtótájékoztatón számoltak be az alapítás és a mûködés hátterérõl.
– pet –

Épül a parkoló is.

már állnak, tõle nem messze pedig épül a kalandpálya és a sípálya kiszolgálóépülete is. Sõt, az
egész kalandpálya építési munkái
is megkezdõdtek – tette hozzá.
Utóbbi azon a területen áll majd,
ahol korábban a faházak húzódtak.
Mindezzel párhuzamosan zajlik
a rekreációs központ kerítésének
kialakítása, valamint a sípálya kivitelezése is. Az utóbbi feladathoz
még nagyobb földmunkák elvég-

KULTIKUS SZOBROCSKA

zésére is szükség lesz. A sportpályák építése pedig várhatóan
szeptemberben veszi kezdetét.
Mint ismert, az alsóerdei fejlesztés egyik legfõbb célja az,
hogy új turisztikai attrakciók jöjjenek létre, melyek jelentõs vonzerõt
képezhetnek a gyermekes családok, iskolai csoportok vagy sportot
kedvelõ magánszemélyek, baráti
társaságok számára. De az új szabadidõközpont akár csapatépítõ
tréningek, céges rendezvények

Müller Imre festõmûvész, ötletgazda két hónappal ezelõtt
kereste fel Velkey Pétert, a humánigazgatási osztály vezetõjét
az elképzeléseivel. A kezdeményezõ úgy fogalmazott: már rég-

óta érzõdött, hogy van igény a
városban egy kortárs galéria létrehozására. Az MMIK kihasználatlanul álló épülete pedig adta
ezt a lehetõséget. Innen jött a
név is (MimikArt), a pop up kifejezés pedig arra az átmeneti
helyzetre utal, hogy egyelõre

maximum másfél évre tervezhetnek, vagyis amíg végleg eldõl az épület sorsa. Mivel a helyi képzõmûvészetnek nincs
konkrét intézménye és bázisa a
városban, ez a galéria egyfajta
elõfutára is lehet egy késõbbi,
állandó mûhelynek – tette hozzá.
Elõször szkeptikus volt, de
aztán mégis látott fantáziát a
hely létrehozásában Velkey Péter osztályvezetõ. Mint fogalmazott: eleinte nem volt tiszta elõtte, hogy miképp lehet helyrehozni az MMIK nyugati épületszárnyát ennyi idõ alatt, és az sem,
hogy hogyan lehet mûködtetni
egy ilyen kívülrõl jövõ, alulról
szervezõdõ kezdeményezést.
(Folytatás az 5. oldalon.)

neolitikum korából származó települést 2018-ban sikerült azonosítaniuk. A mostani idol is e faluhoz köthetõ. Az immár harmadik éve zajló
feltárás során az i. e. 5. évezredben
(a Nagypáli-patak felett) kialakult
lengyeli kultúra nagy kiterjedésû települése tárul fel fokozatosan a régészek szeme elõtt.
Simmer Lívia elmondta: július
7-e egy átlagos, bár kissé szeles
terepnapként indult. Délután azonban az egyik gödör váratlanul az
elmúlt három év legszebb leletével
ajándékozta meg õket. Az õskori
kultúrák egyik különleges alkotása, egy mûvészien megformázott
nõi agyagszobrocska (idol) több
töredéke került elõ, mely az évezredekkel ezelõtt élt emberek szellemiségének lenyomatát õrizi.
Ami a formát és a díszítést illeti: a tenyérnyi nagyságú, kúpos felsõtest vízszintesen álló karokkal,
finoman formált mellekkel rendelkezik. Nyaka hátul karcolt, ami ékszert, vagy ruhakivágást jelezhet.
A nõi nemi szervet pedig háromszögletes karcolással jelölték. A
feje ugyan hiányzik, azonban közvetlenül a felsõtest mellett feküdt
az idolhoz tartozó, hangsúlyos kialakítású fenék, valamint a külön
formált, kiszélesedõ talpú láb.
Az idol egyértelmûen kultikus
célokat szolgált. Az õskori ember
mindennapjaiban és az ahhoz
szorosan kapcsolódó hitvilágában
fontos szerepet tölthettek be a
mostanihoz hasonló agyagszobrocskák – tette hozzá az ásatásvezetõ. A közösség szimbolikus tevékenységeinek, rítusainak eszközei lehettek ezek a tárgyak.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Az akció 2020. szeptember 15-ig érvényes.

 Néhány épület fala már áll, és
szemmel láthatóan jól halad a
parkoló kialakítása is az egykori alsóerdei napközis tábor területén. Mint arról már többször
beszámoltunk, a város egy korszerû sport- és rekreációs központ kialakítására nyert támogatást a TOP egyik pályázatán,
de az új szabadidõközpont építését a kormány is támogatja a
Modern Városok Program keretében.

2020. augusztus 11.

2

Közélet

VÍRUSHELYZET – GAZDASÁGI FEJLESZTÉSEK TECHNOLÓGIAVÁLTÁS, KARBANTARTÁS
BESZÁMOLÓ A JÚLIUSI RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉSRÕL

 Június 18-án véget ért Magyarországon a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet, és június 25-én már tartottunk is egy
rendkívüli közgyûlést. A határidõs témák miatt július 29-én újabb
rendkívüli közgyûlésre került sor – számolt be a részletekrõl a
virtuális zeginfón Balaicz Zoltán polgármester.
Mielõtt az egyes határozatokról
írnék, elõtte a vírushelyzetet is
érintem – fogalmazott. – A járvány
márciusi kezdete óta a mai napig
összesen 265 személy lett koronavírusos, ez a 268 ezer lakosú megye 0,09 százalékát jelenti. A megfertõzõdött személyek nagyobb része tünetmentes, vagy enyhe tüneteket produkáló volt, tehát otthon gyógyultak. A kisebb részük
került kórházba. Összesen a megyében 16 fõ halt meg (valamennyien idõsek, illetve egyéb súlyos betegségben szenvedõk voltak). A 265 fõbõl mára meggyógyult 191 fõ. Az aktív betegek száma
74 fõ, döntõ többségük zárt otthonban él. Remélhetõleg a következõ hetekben náluk is negatívak
lesznek, az újabb tesztek és akkor
gyógyulttá lehet nyilvánítani õket.
Sajnos a környezõ országokban
újra emelkedett a fertõzöttek száma,
és fokozódik a járványügyi helyzet.
Szerencsére hazánkban még nincs
ilyen állapot, de szükséges, hogy a
védekezésre fokozottan odafigyeljünk (személyes higiénia, folyamatos kézmosás és kézfertõtlenítés,
maszkviselés, távolságtartás, 500
fõnél nagyobb rendezvények tilalma). Ezeket a szabályokat a városi
rendezvényeken is érvényesítjük,
így csak szerény megemlékezésekre kerül sor augusztus 19–20-án, a
Vadpörkölt- és Borfesztivál pedig –
ahogy korábban már kommunikáltuk – elmarad.
Ami a rendkívüli közgyûlésen
hozott határozatokat illeti: a képviselõ-testület dr. Kostyál László eddigi igazgatóhelyettest, megbízott

FELÚJÍTJÁK A ZALAEGERSZEGI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPET

 Megkezdõdött a zalaegerszegi szennyvíztisztító telep felújítása,
melyre 176 millió forintot fordít a város önkormányzata, valamint
a Zalavíz Zrt. A naponta 17 ezer köbméter szennyvizet fogadó és
kezelõ telep rekonstrukciója a 2020–2034 közötti idõszakra vonatkozó gördülõ fejlesztési terv keretében valósul meg. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a megyeszékhelyi szennyvíztisztító telep részt vesz a Nemzeti Népegészségügyi Központ által
elindított országos koronavírus-kutatásban.

igazgatót nevezte ki Kaján Imre
eddigi vezetõ nyugdíjba vonulása
után a Göcseji Múzeum új igazgatójának.
Az országos törvényi szabályo– Antal Lívia –
zásnak megfelelõen módosult a
városi, önkormányzati fenntartásBali Zoltán alpolgármester azban mûködõ kulturális intézmézal kezdte, hogy a környezetvények alapító okirata. Ugyancsak
delem és a tudatos vízgazdálkomódosítani kellett a víziközmûvadás kardinális eleme a
gyonra vonatkozó 2020-as felújítáZalaegerszeg a klímasi és pótlási tervet, valamint az
védelemért címû öt évezek megvalósítására kötött vállalre szóló programnak. A
kozási szerzõdéseket.
fejlesztéseket ennek
Körvonalazódik egy Zalaegeralapján
határozzák
szegen megvalósítandó élelmimeg, melyek a város
szeripari nagyberuházás lehetõsééves költségvetésében
ge, melynek elsõ üteméhez 2,4
is megjelennek. Meghektár területet biztosítana az önvalósításuk érdekében
kormányzat. Az elsõ ütem tervea következõ uniós cikzett beruházási értéke 7 milliárd
lus pályázati lehetõséforint és 25 új munkahelyet teremgeivel is élni kívánnak.
tene, míg a további ütemekkel
Hangsúlyozta, a város
együtt a teljes projekt 16 hektáron
kiemelten
fontosnak
170 új munkahelyet hozna létre. A
tartja az ivóvízkészlet
területre építendõ üzemcsarnok
megóvását, amit elsõmérete 10 ezer négyzetméter.
sorban a szennyvíz
A városvezetés további két,
megfelelõ kezelésével
rendkívül jelentõs nagyberuházás
lehet elérni. A közmûzalaegerszegi
megvalósításán
vekre vonatkozó gördolgozik, remélhetõleg még ebben
dülõ fejlesztési terv keaz évben mindkettõrõl pozitív híretében ezért hajtanak végre
rekkel tudunk szolgálni. Az önkormost 176 millió forintos önerõs
mányzat pályázatot nyújt be a Kis
beruházást a 48 település
Utcai Óvoda konyhájának felújítászennyvizét fogadó zalaegerszesára, 10 millió forint támogatásra
pályázunk, és további 10 millió forint önerõt biztosítunk.
Ugyancsak pályázatot nyújtunk
be a Tourinform-iroda belsõ felújítására, a fejlesztés tervezett összege 20 millió forint. Részt ve-  A júliusi rendkívüli közgyûlésen született döntésekrõl, valamint
szünk az ovi-sport pályázaton is, a tömegközlekedés megváltoztatásának Zalaegerszeget érintõ részérõl szólt sajtótájékoztatóján dr. Kocsis Gyula, az EZE önkormányzati képviselõje.

EZE: DÖNTÉSEK UTÁN

JOBBIK: A BUSZJÁRATOKRÓL

Elöljáróban elmondta, a Volán
és a MÁV egyesítése, a menetrend
megváltoztatása Zala megyét és
Zalaegerszeget is hátrányosan
érinti. Elmaradt az önkormányzattal
való egyeztetés, és nincsenek meg
azok a feltételek, hogy az utazóközönség megfelelõ színvonalon és
idõben Zalaegerszegrõl Budapestre
utazhasson és vissza. Elõnyösebb
megoldást kellett volna választani
és nem lepusztult, elhanyagolt vasúti kocsikban utaztatni hosszabb
menetidõvel. Kocsis Gyula szerint
az intézkedés átgondolatlan és méltánytalan Zalával szemben.
Mint fogalmazott, a közgyûlésen
szó volt a Tourinform-iroda felújítá-

sáról, ami örvendetes, de úgy véli
tartalmi szempontból is szükség
lenne megújításra, változtatásokra
a programjaikban is. A koronavírusjárvány anyagi veszteséget okozott
az önkormányzatoknak, és kiszolgáltatóbbá váltak. A gépjármûadót
„elvitte” az állam, kevesebb az iparûzési adó is, és egyéb bevételektõl
is elesett a város.
Kocsis Gyula beszámolt arról
is, hogy több gazdasági nagyberuházás is elõkészítés alatt van, kiemelte ezek közül egy „lazactelep”
létrehozását az északi ipari park
közelében. A fedett, zárt üzem
2023-tól mûködne, az önkormányzat támogatja a kezdeményezést.

A DÍSZ TÉREN GYÛJTÖTTÉK

ellenzéki párttal közösen nemcsak
azért folytatnak országjárást, hogy
begyûjtsék a konzultációs kérdõíveket, hanem hogy személyesen
találkozhassanak, beszélgethessenek az emberekkel, a valódi problémákról. Jelen pillanatban az emberek számára az egészségügy és a
bérkérdés a legfontosabb, ám a
kormány ezekre nem ad megfelelõ
választ.
Donáth Anna EP-képviselõ hozzátette: azt a kérdõívet nem lehet
nemzeti konzultációnak nevezni,
ahol nincsen nyitott kérdés, és nem
várnak õszinte választ az emberektõl. Az ellenzéki szervezetek ívbegyûjtése a véleménynyilvánítás
egyik formája. Õk – kormánnyal ellentétben – nem gyûjtenek személyes adatot, csak üres kérdõíveket.
A kampány végén pedig szeretnék
egy kupacba rendezve megmutatni
azt a sok tíz- vagy százezer kitöltetlen konzultációs levelet, amit a választópolgárok a kukába dobás helyett elvittek hozzájuk.

 Fû alatt vitték véghez a Volánbusz járatainak ritkítását azokon
a területeken, ahol a MÁV „megfelelõ” vasúti közlekedést tud biztosítani az utasoknak. A változtatás Zala megyét különösen súlyosan érinti, a megye és Budapest közötti autóbuszos járatok
nagy részét törölték augusztus 1-jétõl – fogalmazott sajtótájékoztatóján Benke Richárd önkormányzati képviselõ, a Jobbik regionális igazgatója.
Hozzátette: minderrõl azonban sem a buszvezetõket, sem
az utazóközönséget nem kérdezték meg elõzetesen. Úgy látszik,
a kormány számára a tömegközlekedés nem olyan kiemelt ügy,
hogy konzultáljanak az emberekkel... Elõbb a vasúti közlekedést kellett volna rendbe tenni,
hogy a megye három nagyvárosából idõben és gyorsan fel lehessen érni Budapestre. Kulturált, tiszta, kényelmes, pontos
(tehát megfelelõ) vonatközlekedéssel.
Kíváncsian várjuk, hogy a szolgáltatás minõségében mennyire
hoz javulást ez a döntés. Nagyon
jó, kényelmes buszok vannak (voltak) – ezek lesznek lecserélve koszos, büdös, elavult vasúti szerelvényekre. Ezek utazói vélemények. Ezzel gyakorlatilag rákényszerítenek mindenkit, hogy idejétmúlt szolgáltatást vegyenek igénybe. Zalaegerszegen a vasúti pályaudvar és az autóbusz-állomás
egyébként is messze esik egymástól, így a környékben élõket
még jobban sújtja ez a „racionalizálás”, mint a város lakóit, mert
vagy ki tudják sakkozni a helyi járatokkal az átszállást, vagy gyalog
igyekeznek.
Ha „dübörög” a gazdaság, akkor ennek legyen az egyik ékes

melynek keretében új ovi-sport pályák épülhetnek a neszelei és a
kaszaházi városrészekben. Egy
nyertes KEHOP-pályázat keretében 4,2 milliárd forint értékû környezetvédelmi, klímavédelmi, modern hulladékgazdálkodási projektet valósítunk meg, melynek részeként tovább fejlesztjük a búslakpusztai üzemet. Az ezzel kapcsolatos döntést is meghozta a
képviselõ-testület, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottuk az érintett területet.
Szintén gazdaságfejlesztési
beruházást szeretne megvalósítani egy cég a pózvai városrészben,
a Gartner melletti területen, az ezzel kapcsolatos elõkészítõ döntések is megszülettek.
Balaicz Zoltán hozzátette: jelentõsen beszûkültek, sok esetben
megszûnnek 2020-ban és 2021ben a támogatási lehetõségeink
(sportegyesületek, civil szervezetek, kulturális egyesületek, mûvészeti együttesek).
– A megmaradó forrásainkból
elsõsorban arra koncentrálunk
majd az idei évben és jövõre is,
hogy megõrizzük a város mûködõképességét és az önkormányzat
fizetõképességét, hiszen fenn kell
tartanunk az 1269 önkormányzati
dolgozót foglalkoztató intézményrendszert (orvosi rendelõk, ügyelet, bölcsõdék, óvodák, idõsotthonok, szociális intézmények, múzeum, falumúzeum, könyvtárak,
színház, bábszínház, mûvelõdési
házak stb.), mindenkinek meg kell
kapnia a fizetését.

bizonyítéka a Gyõr–Budapest és
Debrecen–Budapest vonatok sûrûségének mintája. Az ország
DNy-i részét nem még nehezebb
helyzetbe kellene hozni, hanem
még inkább bekapcsolni az ország központi vérkeringésébe.

SZÉL BERNADETT ÉS DONÁTH ANNA ZALAEGERSZEGEN
 Nemzeti inzultáció címmel tartott a zalaegerszegi Dísz téren
sajtótájékoztatót Szél Bernadett független országgyûlési képviselõ, és Donáth Anna EP-képviselõ (Momentum). A politikusok a
megyeszékhelyi Tiéd a Város Egyesület, valamint a helyi ellenzéki pártok (DK, Jobbik, MSZP, Momentum, LMP) meghívására érkeztek a városba.
A Dísz térre szervezett esemény valójában egy válasz volt a
kormány nemzeti konzultációjára,
hiszen Szél Bernadett és Hadházy
Ákos független képviselõk kezdeményezésére ívbegyûjtésbe kezdett az ellenzék. Vagyis azok az állampolgárok, akik nem értenek
egyet a nemzeti konzultációval, és
nem akarják kitöltve visszaküldeni
a papírt, az üres kérdõíveket (név
és személyes adatok nélkül) leadhatják az ellenzéki szervezetek-

nek. Ezeket a Tiéd a Város Egyesület is gyûjti – mondta a sajtótájékoztató elején Hartmann Miklós elnök.
Szél Bernadett elmondta: az ívgyûjtéssel a Fidesz, illetve a kormány propagandája ellen tiltakoznak, mert az ország egyik fele folyamatosan kirekesztõdik a kommunikációból. Emiatt a kormány
kérdõívét nem lehet sem nemzetinek, sem konzultációnak nevezni.
Hadházy Ákossal és számos más

gi szennyvíztisztító telepen. A
korszerûsítést a Balaton vízminõségének biztosítása is indokolja.
Jelezte, további rekonstrukciót is
megvalósítanak majd az idén

zásban, amelyeket immár 12 éve
használnak a klór helyett. Idén felújítják a két gázmotor egyikét,
amivel a szennyvíziszapból elõállított biogázzal villamos energiát
termelnek. Ez ugyancsak a környezetvédelmet szolgálja.
Arnhoffer András beszámolt arról is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által elindított országos koronavírus-kutatásban 19
nagyváros szennyvíztisztító telepe
vesz részt, közte a zalaegerszegi.
A jelentõsége az, hogy a szenny-

Fotó: Antal Lívia

Arnhoffer András és Bali Zoltán

meghirdetett Kovács Károly városépítõ programban.
Arnhoffer András, a Zalavíz
Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az 1984 és 1986
között épült telep megérett a felújításra, hiszen akkor épültek meg
a mûtárgyak. A gépészet is tízéves, ahogy a technológia is, ami
akkor csúcstechnológiának számított. Ezen idõ alatt a szennyvíz
minõsége is nagyon megváltozott,
a szervesanyag-tartalom szinte a
felére csökkent. Ez a jelenlegi
technológiában
problémákat
okoz, átalakítása ezért szükséges, ami a legfontosabb eleme a
rekonstrukciónak. Mint fogalmazott, növelik az oxigént az azt felhasználó baktériumok javára és a
biológiai helyett kémiai foszforeltávolítást fognak alkalmazni.
Hangsúlyozta, a Balaton vízminõségének fenntartása érdekében
nagyon fontos, hogy a foszfor illetve a nitrogén kikerüljön a vízbõl,
mielõtt azt a Zala folyóba engednék. Az elõírt határértékeket ezzel
a technológiaváltással stabilan
tudják majd tartani. Az UV-lámpák
cseréje is megtörténik a beruhá-

vízben megjelenõ koronavírusnyomokból elõre lehet jelezni egy
esetleges újabb járványt az adott
szennyvíztelep térségében, így
még a tömeges fertõzések elõtt
meg lehet hozni a szükséges lépéseket. Kiemelte, a szennyvízben
nincs fertõzõképes élõ vírus, de
örökítõanyagát ki lehet mutatni.
Eddig két alkalommal vettek
szennyvízmintát, amit a budapesti
központi laboratóriumba küldtek.
Az eredmények azt mutatják, hogy
jelenleg a szennyvízben mért vírus
koncentrációja alacsony, és nem
is emelkedett.
A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy az emberek 80 százaléka
helyesen használja a szennyvízcsatornát, vagyis nem húz le a
WC-n semmi oda nem valót. Az
egyik legnagyobb problémát a törlõkendõk jelentik. Nem szabad a
WC-be dobni, hiába van a csomagolásán az ezt megengedõ jelzés,
ugyanis több évtized alatt bomlik
le. A járvány idején gumikesztyûket és szájmaszkokat is halásztak
ki a beérkezõ szennyvízbõl. Kérik
a lakosságot, hogy ezt ne tegyék a
jövõben!

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
TISZTELT LAKÓK, ÚTHASZNÁLÓK!
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FÉLPÁLYÁS ÚTZÁR:
2020. 09. 04-én 06.00 órától 2020. 09. 04-én 21.00 óráig
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Kemény S. Ádám
fõépítés-vezetõ
MÁV FKG Kft.
Zalaegerszegi Fõépítésvezetõség
Tel.: +36-30/677-8792
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EGYEDILEG GYÁRTOTT ABLAKOK, ÚJ TETÕ EGYETEMI KÖZPONT LÉTESÜL
JÓL HALAD A GÖCSEJI MÚZEUM FELÚJÍTÁSA

A PANNON EGYETEM ÖNÁLLÓ KART HOZ LÉTRE

 Az informatikai, a mérnöki, a mechatronikai és a közgazdasági
képzések portfoliójának egyesítésével a veszprémi székhelyû
Pannon Egyetem (PE) Zalaegerszegi Egyetemi Központot hoz létre, amely várhatóan január elsejével kezdi meg mûködését. A
részletekrõl sajtótájékoztatón számolt be az egyetem és a város
vezetése a közelmúltban.
– A. L. –

 Elbontották a Göcseji Múzeum földszinti és emeleti oldalfolyosóinak ablakait és az épület fõbejáratául szolgáló ajtókat is. Az új
nyílászárók megérkeztek, mindezzel párhuzamosan megkezdõdött a tetõszerkezet cseréje is.
– pet –
Mint ismert, a Modern Városok
Program keretében zajlik a múzeum épületének teljes felújítása.
A több mint 1,8 milliárd forintos
projekt során (melybõl 1,3 milliárd

forint EU-s-, további 500 millió pedig kormányzati támogatás) külsõ
és belsõ fejlesztésekre is sor kerül.
Néhány nappal ezelõtt megtörtént a régi tetõ elbontása és megkezdõdött az új tetõszerkezet ki-

GK URUL A TÉRSÉG
ERÉKPÁROS BEJÁRÁS A TESZTPÁLYÁN

 Ismét kerékpáros nyílt napot tartanak a zalaegerszegi jármûipari
tesztpályán augusztus 30-án, vasárnap. Az érdeklõdõk a II. Gurul a
térség – kerékpáros bejárás a jármûipari tesztpályán címû
Facebook-oldalon jelezhetik részvételi szándékukat az eseményre.
– AL –
Errõl Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos adott
tájékoztatást a helyszínen. Mint
mondta, a létesítmény nem látogatható, ahol jelenleg is folynak a
tesztelések. A lakosság ugyanakkor kíváncsi a tesztpályára, amely-

melynek valamivel több mint fele
elkészült. Az egészét tekintve jelenleg 65 százalékos készültségi
fokon áll a tesztpálya projektje. Az
augusztus 30-i nyílt napon a sportot, a mozgást és az ismeretterjesztést kívánják besûríteni két,
két és fél órára, ugyanis ennyi idõt
vesz igénybe a tesztpálya elké-

Vigh László, Lubics Szilvia, Foki Veronika és Dén Dániel

nek építésérõl leginkább úgy lehet
számot adni, ha megmutatják. Erre idén augusztus 30-án, vasárnap
8.30 órától kerül sor kerékpáros
bejárás keretében.
A tesztpálya építése három éve
kezdõdött 260 hektáros területen
45 milliárd forint állami beruházásban. Az elektromos és önvezetõ
autók vizsgálatára is alkalmas létesítményben azóta már elkészült
a fogadóépület, a technikai épület,
a kezelhetõségi pálya, a dinamikai
felület és a fékek mûködését tesztelõ pályarész. Az 1500 méteres,
kétszer kétsávos autópálya-szakasz építése is hamarosan befejezõdik. A városi környezetet biztosító Smart City 20 hektáron épül,

szült elemeinek kerékpáros bejárása. Tavaly félezren vettek részt
az eseményen, melynek legfiatalabb részvevõje két és fél éves
volt, míg a legidõsebb 85 esztendõs.
Dén Dániel szervezõ elmondta, hogy az érdeklõdõk tegyék
meg jelentkezésüket idõben, hogy
a várható létszámra fel tudjanak
készülni. A bejáráson legalább 15
kilométert kell megtenni, ezért
csak az üljön biciklire (különösen
a gyerekek), aki teljesíteni tudja
ezt a távot. Igaz, közben megállnak az egyes pályaelemek bemutatásakor. Ivóvízrõl gondoskodnak
és az orvosi ellátás is biztosított
lesz.

alakítása. Öntik az új betonkoszorút, az épület belsejében pedig
villamossági, gépészeti munkák
zajlanak – tájékoztatta lapunkat
Gecse Péter alpolgármester.
Az arra járóknak az is feltûnhetett, hogy a héten megérkeztek
az új ablakok is. Mivel mûemléki
épületrõl van szó, az új nyílászáróknak harmonizálniuk kell az
eredetivel, emiatt egyedi gyártásban készültek el az ablakok és az
ajtók. Az alpolgármester elárulta:
a földszintre 13, az emeletre 19
korszerû, háromréteg üvegezéssel ellátott faablak került, ezenkívül 25 tetõablakot is beépítenek.
A közönségforgalmi terek új ajtói,
a meglévõ korabeli faajtók alapján, osztott szárnyakkal készülnek. A többi helyiségben, valamint az újjáépített tetõtérben pedig modern, iparosított szerkezetek kerülnek beépítésre.
Megtudtuk: zajlik a homlokzati
díszítõelemek rekonstrukciója is.
A felállványozott épületen restaurátorok javítják, tisztítják az egyes
elemeket. A projekt során a múzeum két nyugati kapuja is megújul; mégpedig a farestaurálási
terveknek megfelelõen.
A Göcseji Múzeum épületének
felújítása várhatóan 2021 tavaszára fejezõdik be.

Dr. Gelencsér András, a PE rektora elmondta, a hazai felsõoktatás
szerkezeti átalakítását szolgáló közelmúltbeli törvénymódosítás értelmében a Budapesti Gazdasági
Egyetem zalaegerszegi gazdálkodási kara a hazai felsõoktatási
rangsorban elõkelõ helyen álló
Pannon Egyetem irányítása alá kerül augusztus elsejétõl. A megyeszékhelyi mechatronikai képzést
immár öt éve vivõ egyetem ezzel
együtt új szervezeti egységként
létrehozza a Zalaegerszegi Egyetemi Központot. Kiemelte, egyetemük azon kevés hazai felsõoktatási intézmények egyike, melynek
csak egyetemi karai vannak. Ezáltal a képzés teljes vertikumát tudják biztosítani. Valamennyi karon
magas színvonalú a kutatás-fejlesztési tevékenység, amelyre
több milliárd forintos pályázati forrást tudnak fordítani, legtöbbet az
országban. Ebben több mint 200
iparvállalattal mûködnek együtt,
ami kiterjed a duális képzésre is. A
város segítségével Zalaegerszegen is kiépítették vállalati partnerkörüket, amit szeretnének bõvíteni,
és a képzések tartalmát még inkább a gazdálkodó szervezetek és
intézmények igényeihez alakítani.
A Pannon Egyetem a zalaegerszegi képzési helyet is olyan egységgé kívánja formálni, mint a többi
kara. A Zalaegerszegi Egyetemi
Központtal önálló karként gazdálkodó kampuszt létesít.
Dr. Németh István, a PE stratégiai rektorhelyettese, a Zalaegerszegi Egyetemi Központ leendõ
vezetõje azt mondta, a régió, a város gazdaságfejlõdési potenciálja
egyértelmûvé teszi az egyetemi
központ létesítését. Nem beszélve
arról, hogy az európai szinten is
egyedülálló zalaegerszegi jármûipari tesztpálya olyan szellemi kapacitást igényel majd, amelynek
meg kell tudni felelni. Jelezte, hogy
1971 óta van felsõoktatási képzés
a zalai megyeszékhelyen, de eddig
több egyetem szétaprózottan végezte az oktatást. A Pannon Egyetem most lehetõséget kapott arra,
hogy megteremtse ezek között a

szinergiát. Az új egyetemi központ
három fõ terület köré szervezi képzési és kutatási kínálatát a meglévõk mellett. A pénzügy és számvitel, valamint a gazdálkodási és menedzsment mellett új szakként ke-

Infocentrumot, majd tavaly egymilliárdos beruházással az Innovációs és Tudásközpontot. Kitért
arra, hogy a BGE és annak jogelõd intézményei mindig is jó gazdái voltak a zalaegerszegi képzésnek. Mint mondta, most jelentõs
mérföldkõhöz érkeztek azáltal,
hogy a gazdálkodási kar a Pannon
Egyetem irányítása alá kerül.
Hangsúlyozta, a város támogatja
az új vezetés elképzeléseit, mert
tökéletesen illeszkedik a zalai me-

Fotó: Antal Lívia

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester, Balaicz Zoltán, dr. Gelencsér András,
dr. Németh István és Csillag Zsolt, a PE kancellárja

reskedelem és marketing képzést
vezetnének be. Az immár öt éve
folytatott mechatronikai képzést
gépészmérnöki valamint mûszaki
menedzser szakkal kívánják kiegészíteni. Mûszaki területen a tesztpálya lehetõségeibõl adódóan
mérnök-informatikus szakkal is bõvülhet a portfolió. Az informatika
területén programtervezõket is kívánnak majd képezni.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azzal kezdte, hogy
egy városnak rangot ad a felsõoktatás, melynek fejlesztése érdekében hozták létre korábban az

gyeszékhely gazdaságfejlesztési
elképzeléseihez. A Zalaegerszegi
Egyetemi Központtól azt várják,
hogy bõvüljön a jelenleg mintegy
600 fõs hallgatói létszám, új képzések induljanak el, kutatás-fejlesztési és innovációs projektek
valósuljanak meg a helyi vállalatok
bevonásával, többek között az
egyetem és a jármûipari tesztpálya együttmûködésében, továbbá
biztosítsa az egyetem a helyi gazdálkodó szervezetek számára a
szakember-utánpótlást. Hangsúlyozta, ehhez a város minden segítséget és támogatást megad.
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VÁLTOZÁSOK A PANNON TÜKÖRNÉL

TÁRSASJÁTÉKPIKNIK

 Megjelent a Pannon Tükör idei harmadik lapszáma, mely jelenleg pdf formátumban érhetõ el. A kulturális folyóirat a szépirodalmi írások, a mûfordítások, az immár hagyományos „Egymondatok”-sorozat, valamint a kritikák/esszék mellett Nagykanizsára
koncentrál ebben a hónapban.

FELNÕTTEK A VIZSLAPARKBAN
 Elsõsorban a felnõtteket várták az elsõ alkalommal megrendezett Zalaegerszegi társasjátékpiknik rendezvényre. A Vizslapark
zöld füvén közel 50 résztvevõvel zajlott a közös kikapcsolódás. A
szervezõ magánszemélyek folytatást terveznek.

– pet –

– b. k. –

nyomán valósult meg a társasjátékpiknik. Gálné Zsohár Melinda
Magánkezdeményezés, egy és férje, Gál Bálint rajongói az
házaspár ötlete és lelkesedése online világon kívüli, személyes
játéknak.
– Budapesten láttunk példát
társasjátékklubokra, kávéházakra. Innen jött az ötlet, hogy helyben is valamit elindítsunk –
mondta Melinda, és örömmel
nyugtázta, hogy szép számmal
voltak érdeklõdõk.
– Közel ötven játékot hoztunk, mind saját tulajdon – tette
hozzá Bálint, miközben mutatta
a minden korosztály számára
bõséges, igényes kínálatot.
– Elsõsorban felnõtteknek
terveztük a programot, de örültünk a gyerekeknek is, számukra
is tudtunk újdonság játékokat
mutatni. A célunk teljesült, tár-

sasjátékokat befogadó közösséget kialakítani, akik nyitottak az
együttjátszás élményére, akár
ismeretlenekkel is, akik fontosnak tartják a személyes kapcsolattartást, jó beszélgetéseket –
mondta Melinda. – Az elsõ alkalom egy próba volt, amelyen eldõlt, hogy legyen folytatás is.
Szeptemberben egy nagyobb
volumenû rendezvényt szervezünk a Keresztury VMK-ban, és
lehet, hogy még augusztusban
is piknikezünk.
– Gondolom, Önök otthon
is szívesen társasoznak?
– Közel négy éve lett szokásunk a játék. A felnõtteknek

szánt társasjátékok most aranykorukat élik. A piknikre olyan játékokat hoztunk, amelyeket már
jól kipróbáltunk, így tudunk segíteni a többieknek. Akár társasággal érkezett valaki, akár
egyedül, igyekeztünk nem magára hagyni.
– A tízperces játéktól a háromórásig válogattunk. A lényeg,
hogy jó játékélményt adjanak.
Azt szoktuk mondani, a társasjáték nem okoz függõséget, de
idõt vesz el az egyéb függõségektõl – tette még hozzá Bálint.
Az idõjárás kegyes volt, a piknik utolsó perceit verte csak el
egy kiadós nyári zápor.

Bubits Tünde fõszerkesztõ érdeklõdésünkre elmondta: az idei
lapszám borítója a régi kanizsai fõteret ábrázolja. A korabeli felvétel
nem véletlen választás volt, hiszen
többek között a nagykanizsai fényképezés kezdeteirõl is olvashatnak az érdeklõdõk a lapban,
Kunics Zsuzsa muzeológus (Thúry
György Múzeum) jóvoltából. A periodikában folytatódik a „Zrínyi
400” évfordulóhoz kapcsolódó
cikksorozat, valamint a megye és
a megyeszékhely múltjából érdekességeket felvonultató helytörténet rovat is, melybe ezúttal Bekõ
Tamás levéltáros írt. A tanulmány
az 1944-es „vészkorszakba” kalauzolja el az érdeklõdõket. A kritikák között pedig Bereményi Géza
Magyar Copperfield címû kötetérõl
is olvashatunk.
A fõszerkesztõ jelezte: a következõ lapszámoktól változás lesz a
szerkesztõségi munkán belül. A
versrovatot a 4. lapszámtól Babiczky Tibor, a kritikarovatot pedig
az 5. lapszámtól Móré Tünde veszi
át.
A közelmúltban a folyóiratot kiadó Pannon Írók Társasága is
megtartotta éves közgyûlését, melyen részt vett többek között dr.
Gyimesi Endre elnök és Lackner
László, az egyesület és a folyóirat
egyik alapítója is. A társaság és a
lap elmúlt egy évérõl megtudtuk:
tavaly kiadásra került a Pannon
Tükör hat lapszáma, emellett még
hét kiadványt, kötetet is bemutathatott az év során a szerkesztõség. A kiadványok mellett több országos rendezvényre is eljutottak,
például a Margó fesztiválon és az
Ördögkatlan fesztiválon is tartottak
minikoncerteket, könyv- és lapbemutatókat, nagy sikerrel.
Bubits Tünde elmondta: a meg-

újult online felület sikerét Nagygéci
Kovács József online-fõszerkesztõ munkájának köszönhetik. Jól
látszik, hogy egyre nagyobb az
igény a gyors és folyamatos megújulásra új és régi tartalmakkal. Tavaly még nem gondolták, hogy az
idei koronavírus-járvány miatt az
online tér a túlélés záloga is lesz.
2020 érdekesen és furcsán alakult
a veszélyhelyzet miatt.
„Az elsõ lapszámunkat februárban mutattuk be, a második és a
harmadik lapszám egyelõre online
lesz elérhetõ. Szeptember 4-én
mutatjuk be print lapunk 3 lapszámát és a közelmúltban megjelent
kiadványunkat, a 2019-es egymondatok egybeszerkesztett változatát: The time is out of joint
címmel. Vendégünk a békéscsabai Bárka folyóirat lesz” – hangzott
el.
A fõszerkesztõ hozzátette: a 25
éves Pannon Tükör az idei évben
is ragaszkodik az eddig megszokott hat megjelenéshez. A jeles évforduló alkalmából pedig a lap
szerkesztõsége díjat alapított, melyet minden év decemberében tervez átadni három kategóriában. A
szerkesztõség döntése alapján
egy prózaíró, egy költõ és egy kritikus részesül elismerésben. A
Pannon Tükör-díj elismerõ oklevéllel, egy kisplasztikával és pénzbeli jutalommal is jár. Az ünnepélyes díjátadás az év utolsó lapszámának bemutatóján, várhatóan
2020. december közepén lesz.
A korábbiakhoz hasonlóan a
lap fõ támogatója az elmúlt évben
is Zalaegerszeg megyei jogú város volt, emellett a Nemzeti Kulturális Alaptól, de Nagykanizsa és
Keszthely városától is érkezett
anyagi segítség. Remélik, hogy a
vírushelyzet ellenére a terveknek
megfelelõen alakulnak az idei elképzeléseik.

GALÉRIAMÛHELY GÉBÁRTON

 A textilmûvészeté lesz a fõszerep abban a mûhelygalériában,
melyet július elején nyitottak a Gébárti Kézmûvesek Házában. Az
egykori irodarész kapott új funkciót, hasznos és látványos oldallal bõvítve az épület sokszínû terét. Az állandóan nyitva tartó mûhely tóra nyíló kilátása adta az ötletet az elnevezéshez. A Panoráma Népmûvészeti Galéria hétközben látványt, hétvégenként
szakmai programokat is kínál.
– bánfi kati –
A megnyitó külsõ-belsõ térrendezés élményt kínált. A gyönyörû
galéria elõtt pörgött a rokka, dolgozott a szövõszék, szólt a népzene.
Olyan tevékenységbe merültek el a
népmûvészek, melyek egy részének már a nevét is szótárazni kell.
A textilmûvességet középpontba
helyezõ kiállítótér a rendszeres
szakmai programokkal újabb népi
értékeket hozhat vissza a köztudatba. Ez most már csupán az érdeklõdés kérdése. Hiszen hétköznapokon és októberig minden hétvégén is lesz itt látni- és tanulnivaló.
– A 38 éves Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület nem elõször
avat mûhelyt. A mostani azért különleges, mert nyitott, egy térben
látható az alkotás folyamata és
végeredménye. Tanítás és a mûvek bemutatása. Országosan is
ritka ez a mûfaj – mondta Skrabut
Éva, az egyesület elnöke.
A Csoóri Sándor Alap által és
városi támogatással megvalósult beruházás még egy teraszszal is bõvítette az épület elõtti
sétányt, ami újabb ötleteket
adott a népmûvészeknek és a
ház munkatársainak a továbbfejlesztéshez.
Balaicz Zoltán polgármester tu-

risztikai erõvel is jócskán bíró területként jellemezte a Gébárti-tavat
és annak természeti, illetve épített
környezetét. Elmondta, összesen
1,5 milliárd forint ráfordítással támogatta a városi önkormányzat
ezt a részt.
– Jó helyre került ez a fejlesztés. A '80-as évek elején indult
egyesület létét az idõ igazolta.
Mertek álmodni, volt hitük, erejük,
akaratuk, bátorságuk mindazokat
végre is hajtani. És az álmaik folyamatosak, melyek megvalósításában az önkormányzat igyekszik
segíteni, a népmûvészet éltetését,
hagyományok átmentését támogatni – mondta a polgármester.
Példaértékû szakmai munkaként
jellemezte a ház és az egyesület
mûködését Igyártó Gabriella, a
Népmûvészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezetõ igazgatója, a
galéria névadója. Megjegyezte, az
új galéria a megye egész területének textilmûvességét (zalai, göcseji
és hetési), fogja össze, a Hagyományok Házával együttmûködve.
Sándor Ildikó, a Hagyományok
Háza Népmûvészeti Módszertani
Osztály vezetõje a panoráma nevet, mint az alkotó emberrõl való
körképet jellemezte. Az alkotás
pedig szebbé és gazdagabbá teszi
mindennapjainkat – tette hozzá.
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MEGSZÉPÜLT TEREK, ÚJ ZONGORA
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A HANGVERSENYTEREMBEN

 Az elmúlt hónapokban megújult a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem. Korszerûsítették az alsó és a felsõ szinteket; többek között padlózatot cseréltek és festésre is sor került. A zsinagóga megszépült nézõterére szeptembertõl térhet vissza a közönség, akik nemcsak a felújítás eredményét tekinthetik meg – az
õszi programokon túl –, hanem egy új versenyzongorát is láthatnak majd a színpadon.
– pet –
A hangszervásárlás részleteirõl
kedden tartottak sajtótájékoztatót
az intézményben. Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ elöljáróban elmondta: a hangversenyterem intézményegység-vezetõje,
Tóth László kereste fel néhány hete azzal az örömhírrel, hogy a Zala-

 Érett líra, tele belsõ vívódásokkal és útkereséssel. Többek között e szavakkal jellemezte dr. Cséby Géza irodalomtörténész Nászta Katalin
napokban megjelent verseskötetét.
– pet –
A Felvágott szívvel címû kötet
a Pannon Írók Társaságának kiadásában jelent meg, a Pannon
Tükör könyvek sorozat részeként.
A Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban rendezett kötetbemutatón elsõként Bubits Tünde, a
kulturális folyóirat fõszerkesztõje
köszöntötte az érdeklõdõket. Mint
fogalmazott: a pandémia miatt kialakult kényszerû szünet után
egy nyitány is a mostani könyvbemutató. A Pannon Írók Társaságának – a folyóirat kiadásán túl –
a könyvkiadás is mindig a feladatai közé tartozott. Tavaly nagyon
jó évet tudhattak maguk mögött,
hiszen sok szép kötet napvilágot
látott. Az idei forgatókönyvet a vírushelyzet némiképp átírta, de talán a következõ hónapokban ismét lesz mód a személyes talál-

egerszegi Szimfonikus Zenekar
Egyesület 10 millió forint támogatást nyert az EMMI pályázatán egy
új zongora beszerzésére. A Yamaha C7X típusú hangversenyzongora azonban közel 15 millió forintba
kerül, így az önkormányzat segítségét kérik a hiányzó összeg elõteremtéséhez. Ez két cégnek
(Windoor Design Kft., Baki

Agrocentrum) köszönhetõen sikerült is.
Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK
igazgatója hozzátette: a hangversenyterem már régóta rendelkezik
egy Steinway zongorával, amit
nemrégiben felújítottak. Ez a hangszer továbbra is a zsinagógában
marad. Kialakítanak ugyanis egy
mûvészszobát, ahol a fellépõ zongoristák „bejátszhatnak”, vagyis
gyakorolhatnak a koncertek elõtt.
Ide kerül át a régi zongora. A Yamaha zongora heteken belül megérkezik, örülnek, hogy az új hangszer a
már felújított intézmény színpadán
foglalhat helyet.
A Steinway zongora etalonnak
számít a mûvészek körében, ám
lassan a Yamaha zongora is hasonló „rangra” kerül. Egyre több neves koncertteremben (így például a
Zeneakadémián is) mind a két típus megtalálható, és sok zongorista kifejezetten „Yamahán” szeret
már játszani. Így van ezzel maga
Tóth László is, aki nemcsak a
hangversenyterem vezetõjeként,
hanem zongoramûvészként is boldog, hogy az egyesületnek sikerült
pályázati forrást találnia az új hangszer beszerzésére. A sajtótájékoztatón elmondta: egy modern, a mai
kor kívánalmainak megfelelõ, nagyméretû (2,25 méter hosszú), professzionális hangversenyzongoráról van szó. A zongoráknál sajnos

EMBERSÉG ÉS ÉRZÉKENYSÉG
MEGJELENT NÁSZTA KATALIN VERSESKÖTETE

kozásokra, lapszám- és könyvbemutatókra. Annál is inkább, mert
a folyóirat idén 25 esztendõs, a
jeles alkalomból pedig több programmal is készülnek.
Nászta Katalin könyve nem-

csak tartalmi szempontból igényes, hanem maga a kiadvány is
nagyon szép; a szerzõ képzõmûvészként is megjelenik, hiszen az
õ grafikái illusztrálják a kötetet –
tette hozzá a fõszerkesztõ.

KULTIKUS SZOBROCSKA A TESZTPÁLYA ALATT
6500 ÉVES A ZALAEGERSZEGI VÉNUSZ

(Folytatás az 1. oldalról.)
A korabeli emberek függtek a
természeti hatalmaktól, így mindennél fontosabbnak gondolták
azt, hogy folyamatos kapcsolatot
tartsanak fenn az istenekkel és az
emberfeletti erõkkel, szellemekkel.
Érdekes, hogy az idolok –
ahogy a Zalaegerszegi Vénusz is
– szinte mindig töredékes formában kerülnek elõ. Az egykor élt
emberek feltehetõen valamilyen
szertartás keretében, szándékosan törték össze, darabolták fel
õket. A kis szobrokkal együtt
ugyanis a nekik tulajdonított erõ,
hatalom is megsemmisült; a szándékos rongálásnak ez lehetett a
célja.
Megtudtuk: a tesztpályán elõkerült õskori település területén
már az elõzõ években is találtak

nem elõny a kor, így bármennyire is
jó és neves a régi Steinway zongora, megérett az idõ arra, hogy egy
„frissebb” gyártmány kerüljön a
hangversenyterem falai közé.
Az intézmény egy programsorozatot is összeállított az új hangszer
bemutatásához. Október 2-án
Bogányi Gergely zongoraavató
koncertjére válthat jegyet a közönség, egy héttel késõbb a Szóban és
zenében sorozat keretében Bánky
József ad elõ remekmûveket zongorán. Novemberben pedig Ránki
Dezsõ zongoramûvész érkezik. Jövõ év elején a „könnyedebb oldalát”
is megmutatja a hangszer, mégpedig egy jazzkoncert keretében.
A sajtótájékoztatón részt vett a
hangszervásárlást támogató két
cég vezetõje is. Péntek Károly elmondta: Velkey Péter kereste fel,
hogy hiányzik közel 5 millió forint a
szükséges pénzösszegbõl. Ezt követõen egyeztetett baki kollégájával, Balogh Ádámmal, akivel gyorsan meg is állapodtak, hogy kipótolják a hiányzó összeget. A cégvezetõk hozzátették: eddig is támogatták a város kulturális, mûvészeti
és sportéletét, ezért nem volt kérdés, hogy most is áldoznak a nemes cél érdekében. Hasonló
szponzorációkra biztatják a többi
vállalkozót is.
A zongorát a jövõ héten választja ki és vásárolja meg az intézmény
vezetése. (Megtudtuk: zongorák
esetében is van értelme kipróbálni
az egyes példányokat, még ugyanazon típus esetében is.) Augusztus
végén pedig egy újabb sajtótájékoztatón mutatják be a hangszert,
Tóth László zongorajátéka kíséretében.

kultikus leleteket. Feltártak ugyanis 8 darab ovális gödröt, melyek
betöltésében többek között egy
festett idol lábtöredéke, láthatóan
szándékosan feldarabolt állatcsontok és vékony falú, festett,
geometrikusan díszített kerámiatöredékek kerültek elõ. Utóbbiak
szintén úgy néznek ki, mint amik
szándékos rongálás „áldozatai”
lettek. A régész szerint kijelenthetõ, hogy a korabeli településen volt
egy olyan elkülönített rész, ahol
kultikus tevékenység zajlott. A
mostani Zalaegerszegi Vénusz is
ennek közelében került a felszínre. Az aprólékos megformálás
miatt, nemcsak a korai lengyeli
kultúra, hanem a nõiesség megjelenítésének kiemelkedõ darabja is
az idol.
A kultikus tárgyat a jövõben egy

virtuális tárlaton nézheti meg, sõt
járhatja körbe a közönség. Havasi
Bálint régész, a Göcseji Múzeum
megbízott igazgatóhelyettese a

A szerzõt nemcsak költõként,
hanem íróként, sõt eredeti hivatását tekintve színmûvészként is ismerheti a zalai közönség. Nászta
Katalin Kolozsváron született,
Marosvásárhelyen végezte el a
színmûvészeti fõiskolát, majd a
sepsiszentgyörgyi színház mûvésze lett. Családjával 1989-ben
költözött Magyarországra, két
évig a Hevesi Sándor Színház
társulatának tagja volt. Elsõ versei már a '70-es években megjelentek olyan népszerû irodalmi folyóiratokban, mint a Korunk, az
Igaz Szó, vagy a Film-SzínházMuzsika. Mûvei szerepeltek antológiákban is, 2015-ben pedig elsõ
önálló prózai kötete is megjelent,
Vajúdás címmel. Két évvel ezelõtt
Ének az élõknek címû verseskötetét vehette kézbe az olvasóközönség.

sajtótájékoztatón elmondta: mivel
a múzeum most készülõ állandó
kiállításában nem lesz õskori rész,
úgy döntöttek, hogy a város erre
az idõszakra tehetõ múltját egy virtuális kiállítás keretében mutatják
majd be. Ez gyakorlatilag otthon a
karosszékbõl, de útközben mobiltelefonról is elérhetõ lesz bárki
számára. Annál is inkább, mert a
pandémiás idõszakban hangsúlyosabbá vált a kulturális intézmények online jelenléte. A készülõ
virtuális tárlat is ezt erõsíti. Ennek
egyik ékköve pedig a most elõkerült Zalaegerszegi Vénusz lesz.
A tervek szerint a online kiállítás egyes darabjairól nemcsak
egyszerû fotók láthatók majd, hanem a 3d-s modellek körbejárhatók, körbeforgathatók is lesznek.
Így a látogatók minden oldalról
megszemlélhetik az egyes tárgyakat. Sõt, ha minden az elképzelések szerint halad, akkor a virtuális
bemutató oktatási célokat is szolgál majd. Az iskolák ugyanis letölthetik a 3d-s figurákat, és egy speciális nyomtató segítségével „kézzelfoghatóvá” tehetik õket.

KORTÁRS GALÉRIA NYÍLT
MIMIKART AZ EGYKORI MMIK-BAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Annál is inkább, mert már volt
kísérlet arra, hogy „összetereljék”
a mûvészeket egy akolba. Az el-

mogatást, amiért köszönet jár.
Ezenkívül viszont teljesen szabad
kezet kaptak és kapnak az alkotók.

múlt tíz évben több találkozó is
szervezõdött a képzõmûvészek
és a város között. Az összejöveteleken sok jó ötlet elhangzott, ám
végül nem lett belõlük semmi.
Ezért is örül, hogy sikerült létrehozni a mostani helyet, ami optimizmusra ad okot. Hiszen mégiscsak lehetséges alulról szervezõdve, a mûvészek körébõl felépíteni egy galériát. A kialakításhoz a
város mûszaki osztálya, valamint
a Keresztury VMK adott háttértá-

Bár alulról építkeznek, de kell
egy intézményi háttér is – tette
hozzá Flaisz Gergõ, a Keresztury
VMK igazgatója. Õk állják majd az
új képzõmûvészeti mûhely fenntartási költségeit. A mûködtetés viszont valóban a mûvészek feladata lesz. Az induló galéria elsõ kilenc mûvésze (Budaházy Tibor,
Farkas Ferenc, Frimmel Gyula,
Horváth László, Müller Imre, Nagy
Kálmán, Pál Katja, Tánczos
György, Szényi Zoltán) naponta
váltják majd egymást. Persze a teremõrködésen túlmenõen tárlatvezetésekkel, mûhelybemutatókkal
is készülnek. A VMK igazgatója
hozzátette: a késõbbiekben más
kulturális programokat is szerveznének ide. Egy nyitott, lélegzõ
hellyé szeretnék varázsolni a
MimikArt-ot a belváros közepén –
hangzott el.
Tóth László, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem intézményegység-vezetõje szólt a kortárs
mûvészet és a hangversenyterem
kapcsolatáról is. Jónak tartja, hogy
a képzõmûvészeknek lett egy saját helyük, szakmai mûhelyük,
ahol folyamatosan bemutatkozhatnak. Természetesen mindez nem
befolyásolja a zsinagóga hagyományos képzõmûvészeti programjait.
A Kisfaludy utcában nyílt galéria keddtõl péntekig 12–18 óra között, szombaton pedig 10-tõl 13
óráig várja a látogatókat. A mûvészek köre bármikor bõvíthetõ, a kiállított alkotásokat pedig a tervek
szerint havonta cserélik.

A mostani kiadványt bemutató
dr. Cséby Géza irodalomtörténész szerint a könyv nem könnyû
olvasmány, hiszen érzékeny líráról van szó, amiben a szerzõ világlátása és kétségei is benne
vannak. A kötet többek között az
önkitárulkozás nem is olyan könynyû „feladatát” hirdeti. De a versek megerõsíthetnek emberségünkben, hiszen egy szívet-lelket
nemesítõ világ tárul fel.
Nászta Katalin az est folyamán
elárulta: édesapja biztatására
kezdett el gyermekként naplót írni. Szülei úgy gondolták, hogy a
mindennapos írás fejleszti a gondolkodást, a szókincset és az önkifejezést. Pár évvel késõbb – mikor már a szerelem is foglalkoztatni kezdte a fiatal lányt – jegyezte le elsõ verseit. Az igazi áttörést
és az elsõ nagy örömöt az jelentette számára, amikor 1971-ben
az egyik legnevesebbnek számító
erdélyi lap, a Korunk megjelentette néhány költeményét.

6

Városháza

CSÁCS ÉS BOZSOK TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA,
A CSÁCSBOZSOKI PLÉBÁNIA, A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
ÉS A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A

CSÁCSBOZSOKI

ÜNNEPI NAPOK

RENDEZVÉNEYIRE

AUGUSZTUS 14. – PÉNTEK
JÓSZOMSZÉDOK PARKI PARTY
18.00
VIDÁM KÖZÖSSÉGI EST
Bográcsozás • Lángossütés • Kézmûves-foglalkozás gyerekeknek
Az est folyamán a jó hangulatot Takács Attila és családja biztosítja.
Innivalóról ki-ki saját elképzelései és igényei szerint gondoskodjék!
AUGUSZTUS 19. – SZERDA
SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG
17.30 Ünnepi szentmise a Szent Sebestyén-templomban
19.00 Ünnepi mûsor a Szent István-szobornál
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZOTT IDÕRE

ADÓÜGYI SZAKREFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– felsõoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, jogi szakképzettség.
ELÕNYT JELENT:
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alap- és szakvizsga.

A RENDEZETT KÖRNYEZETÉRT
 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a
Köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló, többször módosított
46/2004. (XII. 03.) sz. önkormányzati rendelete
5. § (2) bekezdésére, mely szerint:

fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ
nyesésérõl, úgy, hogy azzal biztosítsa a
gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok (forgalomirányító lámpa és tábla) láthatóságát.
2020. augusztus 10-tõl az önkormányzat fokozottan ellenõrzi a közterületre kiültetett, valamint
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: az ingatlanról kilógó növényzet állapotát, különös
a) az ingatlan elõtti közterület (járda, zöld- figyelemmel a közúti, valamint gyalogosközlekesáv stb.) úttestig terjedõ teljes területé- dés zavartalanságának biztosítására.
nek gondozásáról, tisztán tartásáról, vaA kötelezettségüket nem teljesítõk figyelmeztelamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladé- tést kapnak, majd az önkormányzat szakvállalkozóval elvégezteti a növényzet eltávolítását, melykok eltávolításáról;
f) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest nek költségét az ingatlantulajdonosra terheli.

HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA INGYENES ÉS GARANTÁLT VÁROSNÉZÕ
 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi V. sz. háziorvosi körzet lakóit,
hogy a körzetben a háziorvosi ellátást 2020. augusztus 1. napjától dr. Wittmann Károly háziorvos biztosítja.
A háziorvosi rendelés változatlanul a Zalaegerszeg, Göcseji út
53. szám alatti rendelõben vehetõ igénybe.
A rendelés ideje az alábbiak szerint változik:
Rendelési idõ: hétfõ: 12.00–14.00
szerda: 11.00–13.00
péntek: 11.00–13.00
Háziorvos:
dr. Wittmann Károly
Telefonszám:

kedd:
10.00–12.00
csütörtök: 11.00–13.00

06-92/311-296.

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
– az önkormányzat hatáskörébe tartozó végrehajtói feladatok
ellátása, adó-értékbizonyítványok kiállítása.

SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN
 A veszélyhelyzet megszüntetésével ismét lehetõség nyílik a
közkedvelt zalaegerszegi séták megtartására. Egyelõre kültéri
barangolásokat szerveznek csoportok számára, ennek megfelelõen a helyi Tourinform-iroda munkatársai is átütemezték a
várostörténeti kalandozások sorozatát.
INGYENES SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN:
•

2020. augusztus: 100 éves a ZTE (tervezés alatt)

•

2020. szeptember: Dühösködõ lángok (tervezés alatt)

•

2020. november–december: Adventi séta a belvárosban (tervezés alatt)
Az ingyenes séták regisztrációkötelesek, a Tourinform-iroda el-

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:
– rendszerszemlélet,
– problémafelismerõ, -elemzõ és megoldókészség.

érhetõségein lehet jelentkezni:

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– a 45/2012. (III. 20) korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

•

telefonon: 92/316-160,

•

e-mailen: zalaegerszeg@tourinform.hu,

•

személyesen az irodában: Széchenyi tér 4–6.

GARANTÁLT SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN:
Mivel a veszélyhelyzet miatt a nagyrendezvények jelentõs részét

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

törölték vagy elhalasztották, a turisták azonban keresik a tartalmas

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

idõtöltés lehetõségét, ezért a Tourinform-irodában új szolgáltatást

A munkakör 2020. szeptember1-tõl tölthetõ be.
A köztisztviselõi kinevezés határozott idõre, 2020. szeptember
1–2021. augusztus 31-ig szól.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk!

vezettek be: a garantált séták programsorozatát. Ezzel a kínálattal
fõként a turistákat célozzák meg, s minimum létszám nélkül, akár
néhány fõ részvételével is elindítják a vezetett városnézéseket.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címzetes fõjegyzõ dönt.

A nyári idõszak alatt még négy alkalommal három különbözõ té-

Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján történik.

mában várják az érdeklõdõket, akik a részvételi díj (800 Ft/fõ, 10

A pályázatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város címzetes fõjegyzõjéhez postai úton (8900, Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.), vagy
e-mailben a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Béres László
adóosztály-vezetõtõl kérhetõ (92/502-150).

•

CSALÁDSEGÍTÕT

KERESNEK

éves kor alatti gyermek részére ingyenes) megváltásával régi helyek, régi emberek történeteit ismerhetik meg.
Augusztus 21. 10 óra – Templomtoronytól toronyóráig
A séták kb. 60–80 percesek.

ESETMENEDZSERT KERESNEK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TISZTELT ÜGYFELEINK!

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE.

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet 2020. június 18-ai megszûnésére
tekintettel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadás 2020. július 1-jétõl az általános rendnek
megfelelõen, az alábbiak szerint alakul:

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A polgármesteri hivatalban – mind a Kossuth utcai, mind az Ady
utcai épületben – az ügyfelek fogadása a veszélyhelyzet elrendelése elõtti módon történik.
A veszélyhelyzet helyébe lépett járványügyi készültségre figyelemmel az ügyfelek beléptetésekor a kézfertõtlenítõ használata kötelezõ! Ezt a vagyonõr biztosítja az ügyfelek számára.

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.
szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményveAz állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz- zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
ményben.
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Az ügyintézõ irodahelyiségében egyszerre csak egy ügy intézhetõ egy ügyféllel, kivéve azokat az eseteket, amelyeknél az ügyfelek együttes megjelenése elengedhetetlen. Az ügyfél esetleges kísérõje a folyosón várakozhat.
A járványügyi készültséget szem elõtt tartva azt javasoljuk, hogy
továbbra is elektronikusan intézzék hivatalos ügyeiket, és csak akkor jelenjenek meg személyesen, ha az elengedhetetlen, illetve jogszabály írja azt elõ. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy bõvült az elektronikusan intézhetõ ügyek köre. Javasoljuk továbbá,
hogy a szükséges beadványokat, lehetõség szerint, szíveskedjenek továbbra is elektronikus formában vagy postai úton eljuttatni az
Önkormányzat, illetve a Hivatal részére.
Megértésüket és szíves együttmûködésüket köszönjük!
Dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ

Balaicz Zoltán
polgármester
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CÉL A DOBOGÓ A HOZZÁÁLLÁSRA NEM LEHET PANASZ
ALAPOSAN ÁTALAKULT A ZTE ZÁÉV JÁTÉKOSKERETE A KÖZÉPMEZÕNY A CÉL A ZTE FC NÕI CSAPATÁNÁL

 A járvány nem múlt el nyomtalanul a ZTE ZÁÉV szuperligás nõi
tekecsapatánál. Az új bajnoki idényre alaposan átalakult a zalaiak
játékoskerete. A klubnál sajnálják, hogy az országos szövetség
eredményhirdetés nélkül lezárta a bajnokságot. A ZTE ZÁÉV
könnyedén megszerezhette volna a bajnoki címet.

 A járványügyi helyzet javulása után lassan beindul a sportélet. Javában készül az
új NB II-es idényére a ZTE FC nõi labdarúgócsapata. A zalaiak továbbra is Pergel
Andrea edzõ vezetésével gyakorolnak.

– Történt változás a játékoskeretben?
– Egy távozóról és két érkezõrõl
tudok beszámolni. Rudolf Balázs
osztrák csapathoz igazolt, helyére
érkezett Répcelakról a többszörös
világbajnok Kakukk Levente. Viszszatért a csapathoz Ausztriából
Járfás László, Járfás Szilárd bátyja.
A játékosok közül Fehér Zoltán rehabilitációra jár, miként az új igazolás Kakukk Levente is. Mindkét játékosra akkor számítok, ha teljesen
felépülnek. Nem akarjuk siettetni
visszatérésüket, nehogy esetleg
újabb sérülés legyen a vége.
– Miként alakulnak az erõviszonyok a férfi Szuper Ligában?
– Ellenlábasaink sem tétlenkedtek a nyáron. A Szeged csapata két
szerb világbajnokot igazolt. A Répcelak is ifiválogatott tekézõkkel erõsített. A negyedik jó csapat a Ferencváros, amely már tavaly is jó,
egységes gárdát alkotott. Rajtunk
kívül az említett három együttes lesz
harcban a bajnoki címért, amit szeretnénk visszahódítani, annál is inkább, mivel a félbeszakadt tavalyi
idényben mi álltunk az élen. Az
aranyérem megszerzése persze
nem lesz egyszerû feladat. A nemzetközi szereplést kihagyjuk. A nemzetközi szövetség csak a világkupát
rendezi meg, utána nem folytatódik
a BL-lel a sorozat, így nem érdemes
részt venni rajta. A külhoni szereplés
a mai járványügyi helyzetben
egyébként sem biztonságos. Az új
idényben csak a Szuper Ligára koncentrálunk, itt szeretnénk jól szerepelni.

– Mintegy bõ három hete tartok edzéseket a lányoknak
– vágott a közepébe
Pergel Andrea. –
Kialakult egy tizennyolcas keretünk.
Heti három tréninggel készülünk a bajnokságra. Amatõr
csapat lévén az
edzések látogatottsága változó. A mai világban elsõ a megélhetés, a munka, amit tudomásul veszek. A lányok szorgalmára nem lehet panasz, lelkesen
végzik a gyakorlatokat.
– Mennyire alakult át a játékoskeret?
– Soproni Kira Budapesten tanul tovább,
egy fõvárosi másodosztályú csapatba igazolt.
Széplaki Rebeka, aki éveken át erõsítette a
ZTE-t, a megyei bajnokságban folytatja. Munkahelyi elfoglaltság miatt már nem vállalta a
magasabb osztályt. Csincsa Szidónia befejezte a labdarúgást. Új játékosok Kozma Enikõ Kanizsáról és Bertók Laura Szombathelyrõl, illetve Pápáról érkezett Török Patrícia.
– Miként alakul a felkészülési menetrend?

– A felkészülés során
– amatõr csapat lévén –
maximálisan
igyekszünk
alkalmazkodni a játékosok
munkarendjéhez – hangoztatta Baján János, a ZTE ZÁÉV
edzõje. – Úgy döntöttünk, hogy a
járványhelyzet miatt nem tervezünk
részt venni semilyen felkészülési
tornán, minél kisebbre akarjuk
csökkenteni annak esélyét, hogy
esetleg elkapjuk a vírust. Hazai környezetben minden adott, hogy jó
formában várjuk az augusztus végi
bajnoki rajtot. Ellenfeleinket ismerjük, illetve a pályákat is, ahol játszunk.
– Történt változás a játékoskeretben?
– Az új bajnoki idényre jelentõsen átalakul a keret. A csapatból
többen abbahagyták az aktív játékot. Nemes-Juhász Gabriellára,
Szabó Mártára, Kovács Dórára és
Molnár Anikóra a következõ idényben már nem számíthatok. Helyükre
érkezett az ificsapatból a korosztályos válogatott Sabján Csenge, valamint leigazoltuk Zalaszentgrótról
Lántzky Alizt. Monostori Anita, a megyei szövetség elnöke is aktivizálta
magát, a játékosunk lett. A környéken nincsen más minõségi nõi csapat, így rendkívül nehéz nekünk igazolni.
– Ezek után mik a terveik a következõ idényre?
– Mindössze hétfõs keret áll rendelkezésemre. Ez arra elég, ha sérülés nem jön közbe, lejátsszuk a
bajnokságot. A nemzetközi szövetség tornajelleggel megrendezi a
kupákat, amelyeken idén nem veszünk részt. A sok utazás, a járványügyi helyzet miatt, de az
anyagiakat is említhetném. A szakmai okok sem indokolták volna az
indulást. Az elmúlt években a Világkupán rendre ott voltunk az élmezõnyben, erre manapság kisebb
lenne az esélyünk. Az ellenlábasainknál is történtek változások. Szinte valamennyi együttes szûk kerettel vág neki a bajnokságnak. Szerencsémre négy rutinos játékosom
– Airizer Emese, Csurgai Anita, Gál
Henriett és Hegedüs Anita rendelkezésemre áll. Nagy kérdés, mennyire bírják a terhelést. A nehézségek ellenére szeretnénk felkapaszkodni a dobogóra.

VILÁGBAJNOKOT
IGAZOLT A ZTK FMVAS
 A nõkhöz hasonlóan a ZTK
FMVas-nál is sajnálják az elmúlt
idényt. A férfiak is az élrõl várták
a folytatást, ami nem következett
be. Náluk viszont jóval kevesebb
változás történt, és szeretnék
visszaszerezni a bajnoki címet.
– Július vége felé kezdtük el az
edzéseket –
így
Fehér
László edzõ.
– Kaposváron már részt
veszünk egy
felkészülési
tornán. A somogyiak a 2013-as
egerszegi világbajnokságon felállított pályából négy sávot megvettek, így a sokat kritizált pályájuk
minõségi lett. Szerepelünk még
Répcelakon, Ausztriában is részt
veszünk egy pályaavatóval egybekötött tornán. Szinte minden hétvégén játszunk a bajnoki rajtig,
hogy minél jobb formába kerüljünk.

ELKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST A ZALAKERÁMIA ZTE KK
 Megkezdte felkészülését a Zalakerámia ZTE KK NB I-es ten ugyanis a horvát szakemférfi kosárlabdacsapata. A zalai csapat a márciusi járber sem volt jelen. A csapat
vány kitörése óta nem edzett együtt.
szerzõdtetett légiósai is késõbb csatlakoznak. A csapat
Az elsõ héten az új magyar rutinos játékos a magyar válo- szakmai stábjában is változás
igazolások és az utánpótlás- gatott edzõtáborában volt.
történt, Gáspár László erõnléti
ból kiválasztott tehetséges jáA foglalkozásokat Heinrich edzõ – aki éveken át szolgálta
tékosok vettek részt az edzé- Róbert másodedzõ tartotta, a ZTE KK-t – távozott, helyére
seken. A felnõttek közül Sza- Ante Nazor vezetõedzõ irány- a ZTE nõi kosárlabdacsapatábó Zsolt hiányzott igazoltan, a mutatása alapján. Az elsõ hé- tól Adrovicz Béla érkezett.

NAGY VOLT A JÖVÉS-MENÉS
MINDEN TÉREN ÁTALAKULT A ZTE FC

 Nagy volt a mozgás a tavalyi idényben az élvonalban a hetedik
helyen végzõ ZTE labdarúgócsapatánál. Miután újonc létére jó
középcsapatként zárta az idényt a csapat, játékosai, edzõi kapósak lettek a nyár során. Várható volt tehát, hogy mind a csapat,
mind a szakmai stáb átalakul.
Korán eldõlt, hogy Márton Gábor vezetõedzõ és csapata egy kivétellel – Vlaszák Géza kapusedzõ – távozik. Az új szakmai stáb
élére az élvonal legfiatalabb edzõje, Boér Gábor került, aki az NB
II-es Kazincbarcikánál már élõ
szerzõdéssel rendelkezett, innen
vásárolta ki a zalai klub. Munkáját
Makra Zsolt másodedzõ segíti.
Zombori Regõ a csapat erõnlétéért felel, a már említett Vlaszák
Géza a kapusokat készíti fel.
Bozsik József besegít a felnõtt
csapat edzéseibe, mellette az NB
III-ban szereplõ ZTE II. vezetõedzõje lett. Dürgõ Péter a videóelemzõi feladatokat látja el.
Játékoskeret változásai: távozott
Horváth Krisztofer (SPAL, olasz),
Eudive Ikoba (Trencsény, szlovák),
Kocsis Gergõ (Podbeskidze, lengyel), Eric McWoods (Balzac, máltai), Radó András (Vasas), Nikola
Mitrovics (Újpest FC), Stieber Zoltán
(Újpest FC), Szemerédi Norbert (?),
Matej Katanec (Mezõkövesd), Bolla
Bendegúz (Fehérvár FC), Tamás
Krisztián (Bp. Honvéd).
Érkezõk: Gyurján Márton (Haladás VSE), Alekszandar Tanaszin
(szerb, Proletert), Tajti Mátyás
(Lubin), Bojan Szankovics (szerb,
Irtis Pavlodar), Vass Patrik (MTK),
Zimonyi Dávid (Lipót), Kun Bertalan (ETO FC, Gyõr), Könyves Norbert (Paks), Dragóner Filip
(Mezõkövesd), Szabó Bence
(DVSC), Szánthó Regõ (Ferencváros, kölcsönbe).
Profi szerzõdést kapott fiatalok:

– A munkahelyi elfoglaltságok miatt edzõmérkõzéseket nem tervezünk. A csapat tagjai alkalmi tornákon szerepelnek. Edzõmérkõzés esetleg akkor lesz, ha arra a keret
döntõ többsége összejön, azonban erre kevés esélyt látok. A bajnokság nagy örömünkre továbbra is két csoportban zajlik, így vendégként nem kell átutaznunk az egész országot. A Nyugati csoportba kerültünk,ahol a 14
csapatos mezõny 13-ra csökkent, mivel a
másik zalai csapat, a Kanizsa visszalépett a
bajnokságtól.
– Milyenek lehetnek az erõviszonyok az
új bajnokságban?
– A Nyugati csoportban vannak új és régi
csapatok. Az egyik új, a Puskás Akadémia,
amely minden bizonnyal meghatározó szerepet tölt majd be. Az U–19-es bajnokságból ismerem õket. Egy régi pesti csapat is nevezett
a bajnokságba, a Szentlõrinc csapata „sötét
lónak” számít a mezõnyben. A régieknél mindenhol történtek mozgások. A Fehérvár FCtõl mentek el, de biztosan erõsek lesznek
idén is. Minden bizonnyal esélyes lesz a bajnoki címre a Kozármisleny csapata, amely a
múlt idényben remekelt, és végig a tabella
élén állt. A középcsapatok közül a Sopron nagyon beerõsített. A csapatokat menet közben
ismerjük meg, amatõr együttesként a középmezõnyt célozhatjuk meg.
Az idényt augusztus 15-én a Magyar Kupával kezdjük, hazai pályán az Ajka ellen. Az
NB II-es szezon nyitányán, augusztus 29-én
a Balatonfüred vendégei leszünk.

Németh Erik, Sebestyén Lóránt,
Szökrönyös Dávid, Hegedüs Olivér (ZTE FC, saját nevelés), Kovács Barna (Dunaújváros), Bedõ
Roland (UTE).
Akikkel még tárgyalnak: Böle
Lukács, Barczi Dávid.
Az átigazolási szezon szeptember közepéig tart, addig még változhat a játékoskeret, lehetnek érkezõk, távozók. Egy biztosan elmondható, a következõ idényben
egy teljesen átalakult ZTE-t láthatnak a szurkolók. Reméljük hasonlóan szerepel a csapat, mint az elmúlt szezonban.

ZETE-FIESZTA
– SIKERES FÕPRÓBA
A zalai klub vezetése ismét
megrendezte a bajnoki rajt elõtt
a ZETE-FIESZTA rendezvényt.
A szurkolók ezúttal az ingyen
sör mellé egy tál meleg ételt is
kaptak. A ZTE FC fõmérkõzése
elõtt több felvezetõ találkozót is
rendeztek. Elõször a klub vezetése és a ZTE ultrák együttesei
csaptak össze, de rendeztek
szülõk-edzõk találkozót is. A
szurkolók igazán a ZTE–
Osijek (Horvátország) találkozóra voltak kíváncsiak. A horvát
csapat elsõ kerete a Puskás
Akadémia ellen lépett pályára,
Egerszegen a tartalékok szerepeltek. A házigazdák Könyves
góljaival 2-0-ra nyertek.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. AUGUSZTUS 11.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2020. 08. 26., 27. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 08. 28.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése:
2020. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN
z

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE

z

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ

z

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

E-000803/2014/A001
E-000803/2014/A007
z
z

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 z MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,
E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU z HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

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

ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

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 Munkásszálló üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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!

KIADÓ ALBÉRLET!
Zalaegerszeg belvárosában felújított, bútorozatlan,
egyszobás lakás/albérlet kiadó nemdohányzó, egyedülálló
személy vagy házaspár részére. Érd.: +36-30/301-1624.
VÁLASZD A

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLAT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
internetes tesztrendszer segítségével!

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
SIKERES KRESZ-VIZSGA = INGYENES ELMÉLET!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
– 3 FÕTÕL – EGYÜTTJELENTKEZÉS ESETÉN – LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS
JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV SZÁM: 20-0112-05 VSM: E: 27,27–50%; FOR: 37,5–66,67%; ÁKÓ: 150%; ÁKK: 190.000–196.000

