
-– Antal Lívia –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy az új uszoda, tan-
uszoda és városi strand a Modern
Városok Program keretében 9,5
milliárdos ráfordítással épül. Mint
fogalmazott: ez jelentõs elõrelé-
pés, hiszen 2014-ben még csak a
strand megújításáról és az 1969-
ben átadott uszodaépület kisebb
rekonstrukciójáról mertek gondol-
kodni. 2017-ben a jelentõs állami
támogatásnak köszönhetõen már
jóval nagyobbat mertek álmodni,
melynek megvalósításán dolgoz-
nak jelenleg. A minden elemében
új épületegyüttes átadását 2022
tavaszára tervezik, amit a sporto-
lók mellett a városlakók is nagyon
várnak. Az uszodakomplexummal
nemcsak Zalaegerszeg gazdago-
dik, hanem a térség is; biztosítva a
kikapcsolódás és a sportolás lehe-
tõségét a környéken élõknek és a
távolabbról érkezõ turistáknak is.  

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos az új uszo-
da térségi szerepérõl beszélt an-
nak okán, hogy a zalaegerszegi já-
rásban élõ százezer ember is él-
vezheti majd elõnyeit, akár az
úszásoktatás, akár a szabadidõs
tevékenység tekintetében. 

Gecse Péter alpolgármester
azt mondta, jó ütemben halad az

építkezés, így az év végén meg-
történhet a mûszaki átadás-átvé-
tel. A jövõ év elsõ hónapjai a kü-
lönféle engedélyek beszerzésével
és a vízpróbákkal telnek majd. Je-
lenleg gépészeti, villamossági,
burkolási és festési munkák zajla-
nak az épületen belül. Végéhez
közeledik az 50 méteres, 10 pá-
lyás versenymedence burkolása,
amely FINA-minõsítést kap, így
nemzetközi megmérettetések meg-
tartására is alkalmas lesz. 

Bali Zoltán alpolgármester, a
városrész önkormányzati képvise-
lõje a külsõ környezet kialakításá-
ról számolt be.

(Folytatás a 2. oldalon.)

– pet –

Balaicz Zoltán polgármester
felidézte: 2015 áprilisában tárgyal-
tak Orbán Viktor miniszterelnökkel
és Vigh László országgyûlési kép-
viselõvel közösen arról, hogy mik
legyenek a Modern Városok Prog-
ram zalaegerszegi elemei. Az el-
sõk között szerepelt az egykori al-
sóerdei napközis tábor mielõbbi
felújítása, hiszen a terület és a raj-
ta álló korábbi épületek állaga
egyre romlott. Egy olyan beruhá-
zásban gondolkodtak, amely több
generáció számára biztosít sporto-
lási és kikapcsolódási lehetõséget.
Különféle attrakciókkal fûszerezve
a kínálatot. A komplex turisztikai
fejlesztés 5,2 milliárd forintból va-
lósul meg, és várhatóan 2022 ta-
vaszától fogadhatja a látogatókat.

A családok oázisa lesz ez a
hely – fogalmazott a sajtóbejárá-

son Vigh László országgyûlési
képviselõ. Beszédében kiemelte:
minden bizonnyal a zalaegersze-
giek egyik legnépszerûbb, legked-
veltebb helyévé válik az új szabad-
idõpark. A komplexum attrakcióiról
és az építkezés jelenlegi fázisáról
Gecse Péter alpolgármester szá-
molt be.

Elhangzott: az elmúlt hóna-
pokban szemmel látható elõrelé-
pés történt az építkezésben és az
egyes látványelemek kialakításá-
ban. A kivitelezõ az ütemterv sze-
rint halad. A fogadóépület és a sí-
pálya illetve a kalandpark
kiszolgálóépülete szinte teljesen
elkészült. A parkoló és a KRESZ-
park aszfaltozása megtörtént, a
játszópark elemeit telepítették,
hamarosan lefektetik az ütéscsil-
lapító burkolatot is. Jól halad a
négy évszakos sípálya kialakítá-
sa, a kalandpark, a lelátó és a ko-

sárpálya hamarosan teljesen ké-
szen lesz. A rekortánpálya is for-
málódik, nemsokára itt is elhelye-
zik a burkolatot. Hamarosan indul
a közlekedési kapcsolatok kiépí-
tése, hiszen fontos, hogy a sza-
badidõparkot mindenki biztonsá-
gosan meg tudja közelíteni. Nem-
csak kanyarodó csomópont épül,
hanem 300 méteres szakaszon
az úttest burkolata is megújul,
ezenkívül biciklis- és gyalogosát-
vezetés is könnyíti majd a közle-
kedést.

A rendezvényen Orosz Ferenc-
né és Szilasi Gábor önkormányza-
ti képviselõk is örömüket fejezték
ki a fejlesztés iránt. A kivitelezõk-
nek pedig megköszönték az eddigi
munkát, hiszen az építkezés a jár-
vány alatt és a téli idõszakban
sem állt le. Bíznak benne, hogy az
egykori napközis tábor ismét a vá-
ros egyik kedvelt közösségi szín-
tere lesz.
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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Elhagyni a komfortzónát

(2. oldal)
Másfél évszázad, 531 bíró

(3. oldal)

Szûcs Valdó már nagyon készül
az olimpiára

(5. oldal)
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Látványos szakaszába lépett az Alsóerdei Sport- és Rekreációs
Központ kialakítása. A részben a TOP-program, részben pedig a
Modern Városok Program által támogatott beruházás aktuális ál-
lapotáról a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót.

A CSALÁDOK OÁZISA LESZ
SAJTÓBEJÁRÁS AZ ALSÓERDEI KOMPLEXUMBAN

Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda elnevezést kapta a város új
létesítménye, melynek építése jó ütemben halad. A felirat mellett
valamennyi homlokzati borítóelem is felkerült már az épület-
komplexumra, melynek megközelítését szolgáló belsõ utat is épí-
tik a Göcseji úttal párhuzamosan. Ezt már a járókelõk is láthatják,
a belsõ munkálatokat viszont nem, amit sajtóbejárás keretében
mutattak be.

JÖVÕ TAVASSZAL MÁR LÁTOGATHATÓ
A ZALAEGERSZEGI SPORT- ÉS TANUSZODA A VÁROS ÉS TÉRSÉGÉNEK ÉPÜL
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– b. k. –

A jó sprintre vágyó, többségé-
ben fiatal résztvevõk (418 induló)
jöttek Zalaegerszegre az ország
különbözõ helyszíneirõl, a házi-
gazda klubból pedig 11 versenyzõ
állt különbözõ korcsoportokban a
rajtvonalhoz. Ideális volt az idõjá-
rás, a délelõtti esõ nem zavarta a
versenyzõket, jól szervezett volt az
esemény és a hazai siker sem ma-
radt el. Az Újonc 1. korosztályú lá-
nyok között Kovács-Leszkay Zoé
aranyéremmel gazdagította a zala-
egerszegi klubot. A szenior kategó-
riában, pedig Varga Ferenc (Sze-
nior 3.) és a klub elnöke, Jakabfy
Zoltán (Szenior 1.) állhatott a do-
bogó harmadik fokára. Amíg õ rót-
ta a köröket, Németh János be-
szélt a szervezõk képviseletében.

– 750 méter úszás, 20 kilométer
kerékpározás és 5 kilométer futás
volt a leghosszabb táv, a mai, or-
szágos szintû versenyen. Az itteni
pálya az emelkedõk miatt nehéz,
de jó pályának mondható. A bizton-
ságról a partnerségben közremû-
ködõ rendõrség és polgárõrség
gondoskodott, sok szponzor támo-
gatta a ranglistás eseményt, az ön-

kormányzat pedig rendelkezésre
bocsátotta a helyszínt. A részvétel
szintén jónak mondható figyelem-
bevéve az elmúlt év körülményeit. 

– A helyiek felkészülését za-
varta az úszodafelújítás?

– Egy rövid idõszak volt, amíg
nem tudtunk úszni, de aztán ren-
delkezésre állt a medence. A ke-
rékpáros felkészülés adott egész
évben, ha nagyon mostoha az idõ-
járás, akkor teremben. Futni pedig
szintén egész évben lehet. A ver-
senyek szezonja pedig tavasztól
õszig tart. A mostani volt az idei el-
sõ megmérettetés a nagy triatlo-
nos családnak.

– Miért választja valaki ezt a
sportágat?

– Kihívás. Nagyon nagy kihívás.
El kell hagyni a komfortzónát. Bizo-
nyítani akarunk magunknak, és
persze ott a versenyszellem is. 

– A nézõszámmal elégedettek?
– Közel 3000 nézõ volt, fõleg a

gyerekeknél voltak sokan, ahol
mindkét szülõ szurkol a kicsiknek.
Az õ versenykövetésük pedig egy
speciális tömegsportjelenség –
mondta a 30 éves, jelenleg 60 fõt
számláló klub képviselõje, a ver-
senyt szervezõ bizottság elnöke. 

Úszni, kerékpározni, futni, gyorsan, megállás nélkül. Ez a kihí-
vás, amire még rátesz a nyári meleg, villanyozza fel a triatlon ked-
velõit. Július elsõ vasárnapján a Gébárti-tó környékén rendezte
meg a zalaegerszegi Zalatriatlon Klub a Decathlon Zalatriatlon
Sprint 2021 E.ON utánpótlás ranglistaverseny és Sprint Amatõr
Kupát. Így Zalaegerszeg lett az idei elsõ triatlonverseny helyszíne.

ELHAGYNI A KOMFORTZÓNÁT
TRIATLON ZALAEGERSZEGEN

Az elõválasztás elsõ fordulója
szeptember 18–26. között lesz meg-
tartva, ekkor eldõl, kit támogatnak a
legtöbben. Õ lesz a kihívója a kor-
mánypárti képviselõnek. Az ellenzé-
ki pártok a gyõztest fogják támogat-
ni. A második fordulóban a minisz-
terelnök-jelöltekrõl döntenek – fogal-
mazott sajtótájékoztatóján Góra Ba-
lázs, az MSZP városi elnöke. Hoz-
zátette: a Zala megye 1-es választó-
kerületében 23 helyen lehet majd
szavazni, és természetesen online
szavazásra is lesz lehetõség.

Az MSZP–Momentum–Párbe-
széd Plesz Dórát indítja az elõválasz-
táson. A 31 éves nyelvtanár (angol,
német, francia, török nyelven beszél)
Zalaegerszegen született, gyermek-
korát is a városban valamint Lentiben
töltötte. Mint fogalmazott, ezer szállal
kötõdik ehhez a vidékhez. Politikával

két éve foglalkozik, azzal a céllal,
hogy változások legyenek az ország
és az emberek életében is. Igazsá-
gos, kiegyensúlyozott helyzetre van
szükség az élet minden területén.

Programjában a kistelepülések
érdekeit képviseli. Mint mondja, az
elnéptelenedett falvakban sok kiak-
názatlan lehetõség rejlik. Az õster-
melõket, a kisvállalkozókat például
érdemben kell segíteni, hogy eljus-
sanak a vásárlókhoz. 21. századi
európai és emberközeli Zala me-
gyére van szükség, és ezért érde-
mes dolgozni. A három legfonto-
sabb területnek, ahol változásokra
van szükség a jövõ érdekében: a
közlekedés, oktatás és az egész-
ségügy. 

A sajtótájékoztatón elhangzott:
az elõválasztás az együttmûködés-
rõl szól és az összefogásról.

ELLENZÉKI ELÕVÁLASZTÁS
AZ MSZP–MOMENTUM–PÁRBESZÉD JELÖLTJE
Az ellenzéki pártok felismerték, hogy csak összefogással lehet-

nek eredményesek a jövõ évi parlamenti választásokon. Augusz-
tus 18-tól kezdõdnek az aláírásgyûjtések (jelöltenként 400 alá-
írásra van szükség). 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Parkolót építenek a

Mártírok útja felõl, vala-
mint az Ady utca és a
Göcseji út találkozásá-
nál, ahol egy buszöblöt is
létesítenek az épület-
együttes megközelítése
érdekében. A biciklivel
érkezõk számára kerék-
pártárolókat helyeznek
ki. A Kovács Károly Vá-
rosépítõ Program kereté-
ben felújítják a Mártírok
útját a Petõfi utcai ke-
resztezõdésig, valamint
új közmûveket építenek
az Ady utca felõl. Az
uszodakomplexumot kör-
befogó környezet szebbé
tétele érdekében jövõre
felújítják a Rózsák terét
is.

A létesítmény fogadó-

tere egyesíti a múltat és a jelent,
hiszen Németh János – az egyko-
ri uszoda falát díszítõ – a víz mito-
lógiája címû alkotását ide helyez-
ték át. Az 1971-ben létesített, több
elembõl álló dombormû akkor egy
sorban, most a helyszûke miatt
három sorban mutatja magát. Az
uszodakomplexum több technoló-

giai érdekességgel is
rendelkezik. Ezek egyi-
ke, hogy tetejének mint-
egy 50 százalékát kar-
bantartást nem igénylõ
zöld növényzet borítja a
hõszigetelés hatékony-
ságát szolgálva. A ver-
senymedence 2700 köb-
méteres vízszükségletét
termálkút biztosítja, 270
fõs lelátója elé kerülõ
üvegkorlát pedig a sza-
bad rálátást teszi lehetõ-
vé a medencére a közön-
ség számára.

A sajtóbejáráson a
megszólalókon kívül
részt vett Diós András, a
ZÁÉV Zrt. projekt3 fõ-
mérnöke, valamint Bán-
hegyi Péter, az Eger-
szegi Sport és Turizmus
Kft. ügyvezetõje.

JÖVÕ TAVASSZAL MÁR LÁTOGATHATÓ
A ZALAEGERSZEGI SPORT- ÉS TANUSZODA A VÁROS ÉS TÉRSÉGÉNEK ÉPÜL

Diós András, Bali Zoltán, Bánhegyi Péter, Vigh László,
Balaicz Zoltán és Gecse Péter

– A. L. –

Dr. Palkovics László innová-
ciós és technológiai miniszter az-
zal kezdte, hogy a gyárban 2023
januárjában kezdõdik meg a gya-
logsági harcjármûvek gyártása,
amit 2022 közepétõl a technológia
beszerelése elõz meg. Mint
mondta, Magyarország a jármû-
ipari csúcstechnológiák bevezeté-
se mellett a hadiiparban is képes

high-tech fejlesztésekre. Ennek
fontos eleme a Rheinmetall ipari
csoporttal kötött megállapodás.
De nemcsak harcjármûveket
gyártanak majd, hanem lõszere-
ket is. Fejlesztik továbbá a légvé-
delmet is, melynek érdekében az
Airbusszal is létrehoztak egy
vegyesvállalatot. A miniszter ki-
emelte, a hadiipari gyártásba be-
szállítóként bevonják a magyar
kkv-szektort, amelyhez 50 milliárd

forintos új befektetési alap áll ren-
delkezésre. Az innováció terüle-
tén számítanak az egyetemekre,
a szakemberek biztosítása érde-
kében is. Ugyanígy a szakképzés-
re is, melynek kapcsán megemlí-
tette a zalaegerszegi Ganz és
Munkácsy technikumok fejleszté-
sét. Az iparág kutatási hátterét a
most épülõ állami Védelmi Inno-
vációs Kutatóintézet adja majd.

Dr. Benkõ Tibor honvédelmi mi-
niszter azt emelte ki, hogy a nem-
zet, az állampolgárok érdeke meg-
követeli, hogy a vezetõk tegyenek
az országért. A Magyar Honvéd-
ségnek pedig tudatosan kell felké-
szülni a világ biztonságpolitikai
helyzetének gyors változásaira. A
korszerû, modern 21. századi esz-

közök önmagukban nem elegen-
dõek, kiválóan felkészített, hazá-
juk iránt elkötelezett, lojális kato-
nákra is szükség van. Ezt szolgál-
ja a 2017-ben elindított honvédel-
mi és haderõfejlesztési program,
amelyben már 2030-ig fogalmaz-
tak meg terveket. 

Sándor Zsolt vezérõrnagy, a
Magyar Honvédség parancsnok-
helyettese arról beszélt, hogy a
honvédelmi és haderõfejlesztési
program nem csupán a technikai
eszközök fejlesztésébõl, hanem
innovációból, technológiából, ku-
tatás-fejlesztésbõl és a gondolko-
dásmód megváltoztatásából áll.
Így lehet teljes a magyar haderõ
megújítása. A Rheinmetall teszt-
pálya elsõ ütemének átadása pe-
dig ékes bizonyítéka annak, hogy
jó irányban halad a Magyar Hon-
védség fejlesztése. 

Balaicz Zoltán polgármester azt
emelte ki, hogy a Rheinmetall
Hungary Zrt. hadiipari beruházása
hatalmas lehetõséget jelent Zala-
egerszegnek és a térségnek kuta-
tás-fejlesztési, innovációs és gaz-
daságfejlesztési szempontból.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos úgy fogal-
mazott: a jármûipar Szilícium-völ-
gye tovább bõvül. Jelezte, hogy az
elektromos és autonóm jármûvek
tesztelésére alkalmas autóipari
tesztpálya immár közel 90 száza-
lékban elkészült. A Rheinmetall-
csarnok építkezése is jól halad,
már valamennyi tartóoszlopát
beemelték. 

Marco Van Lieshout, a
Rheinmetall Hungary Zrt. vezér-
igazgatója is mondott köszöntõt a
rendezvényen, ami harcijármû-be-
mutatóval ért véget az elkészült
pályaelemeken.

ELKÉSZÜLT A HARCJÁRMÛTESZTPÁLYA ELSÕ ÜTEME
A RHEINMETALL HUNGARY ZRT. BERUHÁZÁSÁBAN

Elkészült a 60 milliárd forintból épülõ Rheinmetall német–ma-
gyar harcjármûgyár tesztpályájának elsõ üteme a zalaegerszegi
jármûipari tesztpálya szomszédságában, ahol Lynx gyalogsági
harcjármûveket és off-road jármûveket is tesztelnek majd. A há-
rom pályaelem a jármûvek sárban való tesztelését, mászó-
képességét és kezelhetõségét, valamint tartósságának vizsgála-
tát teszi lehetõvé.



– Bánfi Kati –

Az egész ország területérõl ér-
keztek a 11–16 éves fiatalok, akikre
tömény élmények vártak. Egyben
próba is volt ez az ilyen jellegû tá-
boroztatás terén, mely olyan jól si-
került, hogy hagyományt kívánnak

teremteni belõle, és jövõre már há-
rom turnust terveznek Zalaeger-
szegre, mondta Vécsei Mihály fõ-
szervezõ, táborvezetõ.

A cél a katonai sportok, a kato-
nás és a repülõs élet megismerte-
tése, mindehhez egy kis kedvcsi-
nálás volt. A „pudingot” pedig olyan
jól megették a gyerekek, hogy még
a napközbenre elkobzott mobiltele-
fonok létezésérõl is megfeledkez-
tek a nevezett hét alatt. Ennél meg-
gyõzõbb tényt nehéz lenne találni a
kamasz korosztály esetében. Fel-
sorolni is sok az élmények bõségét,
amirõl a szervezõk gondoskodtak. 

– Már az elsõ nap délutánján re-
pültek a gyerekek, és a tábor ideje
alatt ötféle gépen emelkedhettek fel
– kezdte a program ismertetését
Vécsei Mihály. – Kettõ hagyomány-
õrzõ napot rendeztünk, ahol II. vi-
lágháborús és egyéb múlt századi
katonai felszereléseket, ruhákat ál-

lítottunk ki, illetve elõadók ismertet-
ték meg ezt a kort. Ki lehetett pró-
bálni a lövészetet, mely a táborban
folyamatosan rendelkezésre álló
sporttevékenységek közül az egyik
volt. Meglátogattuk a pápai repülõ-
teret, strandoltunk Keszthelyen, bú-
várkodtunk Balatonszemesen. Volt
kajak, kenu, sárkányhajókázás,
naplementés vitorlázás, bungee
jumping. De sikert aratott az éjsza-
kai navigáció terepen, a modellépí-
tés, modellezés, sõt a katonai alaki
gyakorlatozás is. Az elõadók töb-
bek között vadászpilóta, harcigép-
pilóta, Boeing 777, kapitánya, mû-

repülõ-pilóta, hivatásos katonák
voltak. A gyerekek sátorban alud-
tak, és a szokásos bográcsos fõzés
és tábortûz sem maradt el. A fiata-
lok élményekkel teltek, a táborve-
zetõk szintén, de egy kis pihenés
most mindenkire ráfér. Jövõre há-
rom turnust szeretnénk, a mostani-
hoz hasonló programokkal és idõ-
járással, mely miatt minden terve-
zett programot meg tudtunk valósí-
tani. 

– Meddig tartott a tervezés-
felkészülés?

– Fél évig. A mostani tapasztala-
tok alapján szervezzük a jövõ évi
turnusokat. De elõtte még jövünk
szeptember végén újabb családi
repülõs napra, erre a minden
szempontból ideális zalaegerszegi
helyszínre, ahol nagyon jó a kap-
csolat a fenntartókkal, üzemeltetõk-
kel és helyi katonai szervekkel is –
mondta Vécsei Mihály. 

A ma bírósága: elõdeink örök-
sége. Akár ez is lehetne a mot-
tója annak a kiadványnak, mely
a Zala megyében ítélkezõ bírák
nevét és hivatali mûködésük
idejét foglalja össze a kezdetek-
tõl egészen napjainkig. A „Zalai
bírói archontológia 1872–2020”
címû kötetet a közelmúltban
mutatták be a Zalaegerszegi
Törvényszék Dísztermében.

– pet –

Dr. Sorok Norbert, a törvény-
szék elnöke bevezetésképpen el-
mondta: mindig fontosnak tartották
a bíróságtörténeti kutatómunkát, a
szervezeti hagyományok ápolását.
Az elmúlt idõszakban több bíróság-
történeti kiadványuk is megjelent,
konferenciákat tartottak, kiállításo-
kat rendeztek. A megye több bíró-
sági épülete is megújult, melyeket
egy-egy alkalom kapcsán (például
a múzeumok éjszakáján) a nagykö-
zönség elõtt is megnyitottak, de tör-
ténelmük egy-egy érdekes idõsza-
kát még színpadra is állították.
Ezekhez a kezdeményezésekhez
kapcsolódik a most megjelent kötet
is, mely a 19. századtól napjainkig
méltó emléket állít a megye vala-
mennyi és jelenkori bírájának. A fo-
tókkal illusztrált, rövid életrajzi ada-
tokat tartalmazó könyv az Orszá-

gos Bírósági Hivatal által meghirde-
tett Ráth György Bírósági Történe-
lem és Hagyományápolás Pályázat
keretében valósult meg.

Az önálló, független magyar bí-

rósági szervezet mûködése 1872.
január elsején vette kezdetét. Az
azóta eltelt több mint száz eszten-
dõben a zalai bírósági szervezet
sok változáson ment keresztül – fo-
galmazott a kiadványt bemutatva
dr. Magyar Károly, a Zalaegerszegi
Törvényszék Bíróságtörténeti Ko-
ordinációs Testület elnöke. A kötet
célja az, hogy bemutassák a me-
gyében szolgálatot teljesító bírói
kar névsorát. A bíróságok történe-
tének feltárásakor mindig is elõnyt
élveztek ezek az úgynevezett
archontológiai kutatások, melyek a
vezetõ tisztségviselõk névsorát tar-
talmazzák, életrajzi adatokkal, rö-
vid leírásokkal együtt. A mostani
könyv egy hosszú idõre visszanyú-
ló levéltári, bírósági irattári, könyv-
tári kutatómunka eredménye. Hi-
szen a személyzeti anyagok a kü-
lönféle gyûjteményekbõl kerültek
elõ. Az adattár ábécé-, és nem kro-
nológiai sorrendben tárja az olva-
sók elé a bírák névsorát. Hogy

azonban mégse legyen annyira
„adattári” a kötet, fényképek és
életrajzok is színesítik a kiadványt.

Magyar Károly arra is rávilágí-
tott, hogy a tárgyalt idõszakban 531

bíró munkálkodott a megyében, eb-
bõl 85 nõ. Így az elmúlt másfél év-
századról elmondható, hogy in-
kább a férfiak ûzték ezt a foglalko-
zást. E téren az 1950-es évektõl
érezhetõ változás (1954-ben ne-
vezték ki az elsõ bírónõt, Dehes Ist-
vánné személyében), majd a '60-as
évektõl egyre nõtt az arányuk.

A rendezvényen elhangzott: ezt
a kutatómunkát sosem lehet befe-
jezni, csak átmenetileg abbahagyni.
Bármikor elõbukkanhatnak újabb
levéltári, irattári anyagok, amik ki-
egészíthetik, pontosíthatják az eddi-
gi adatokat. De azt is érdemes nyo-
mon követni, hogy egy-egy bíró ho-
vá került el Zala megyébõl, milyen
karriert futott be más településen,
vagy a fõvárosban. Sokukból lett
ugyanis kúriaelnök, jogtudós, politi-
kus, vagy a Legfelsõbb Bíróság tag-
ja. Egy biztos, a kötetben szereplõ
elõdök kötelességüket sosem feled-
ve, becsülettel szolgálták az igaz-
ságszolgáltatás ügyét.
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MÁSFÉL ÉVSZÁZAD, 531 BÍRÓ
KIADVÁNY ZALA MEGYE BÍRÁIRÓL

VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT! 

AKÁR NYARALÁS KÖZBEN IS ELVÉGEZHETED
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS

TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

–  E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ – 

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +

LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY! 
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

OKÉV SZÁM: 20-0112-05   VSM: E: 76,47–75%; GY: 57,89–53,85%; ÁKÓ: 209,4%; ÁKK: 301 500

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK •  KÉPGALÉRIÁK

KÖZMÛ-
REKONSTRUKCIÓ
A PÜSPÖKI GRÁCIÁN UTCÁBAN:

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata fontos-
nak tartja, hogy a lakosság biz-
tonságos ivóvízellátása mellett
a szennyvizek kezelése is za-
vartalan legyen a város terüle-
tén. Évente több száz millió fo-
rintot fordítunk a város közmû-
veinek megújítására, a Zalavíz
Zrt. szakemberei pedig 24 órás
felügyelet mellett végzik a tel-
jes rendszer karbantartását.

A Püspöki Grácián utcában az
alábbi munkálatok zajlanak:
IVÓVÍZ:
– 130 folyóméter hosszan új

ívóvíz-gerincvezetéket építünk
a jelenlegi 40 éves acélveze-
ték helyett.

– 16 lakóingatlan bekötését cse-
réljük.

– Új tûzcsapot kap az utca.
SZENNYVÍZ:
– 5 db új betonaknát építünk az

utcában.
– 15 lakóingaltan szennyvízrá-

kötését cseréljük.
– A teljes gerincvezetéket cse-

réljük az utcában, idõálló
KG/PVC csõvezetékre.

Az idei évben elkészülnek az
út- és járdaburkolati tervek, cé-
lunk, hogy ütemekben haladva a
teljes utca megújuljon.

– A. L. –

Balaicz Zoltán a helyszíni bejá-
rás során elmondta, hogy ez a fej-
lesztés nem része a TOP- illetve a
Modern Városok Programból meg-
valósuló Alsóerdei Sport- és Rek-
reációs Központnak, mégis szer-
vesen kapcsolódik ahhoz. Mint fo-
galmazott, a Zöld Irány Egyesület
és a Zalaegerszegi Kerékpáros
Sportegyesület szakmai sikerei is
jogosultságot adnak a bringapark
létrehozásának, amelyhez 4340
négyzetméter önkormányzati tulaj-
donú területet biztosít a város az
Alsóerdõ tövében. Nem csupán a

sportág kedvelõinek épül, hanem
helyi, országos és nemzetközi ver-
senyek megtartásának szándéká-
val is. Egyúttal újabb turisztikai
vonzerõt is jelent a város számára.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos utalva a
kerékpározás növekvõ népszerû-
ségére azt mondta, hiába mûködik
a városban 81 sportegyesület, a
sport- és szabadidõs tevékenység
más formáit is biztosítani kell. Ezt
egy megyei jogú városnak úgy kell
megtennie, hogy ezzel a környezõ
településeken élõk igényeit is ki-
szolgálja. 

Szilasi Gábor önkormányzati

képviselõ felidézte, hogy sokan ke-
resték fel azzal, mi lesz ezzel a te-
rülettel. A kérdésre a pump track-
pálya létesítésével született meg a
válasz, a kerékpárosok nagy örö-
mére. A városban a kerékpárral va-
ló közlekedés is egyre népszerûbb,
amit az önkormányzat a meglévõ
bicikliutak bõvítésével és újak léte-
sítésével kíván elõsegíteni.

Szabó Zoltán, a Zöld Irány
Egyesület vezetõje azt mondta,
azon túl, hogy a bringapark rendel-
kezésre áll majd az érdeklõdõk
számára, helyt ad a két egyesület
felnõtt- és utánpótláskorú verseny-
zõi edzéseinek is. Mint fogalma-
zott, rangos versenyeket akarnak
idehozni, ezzel is népszerûsítve a
sportágat. 

A zalaegerszegi pump track-
pálya közel fél kilométeres lesz, és
akadályként mintegy hatvan hul-
lám tarkítja majd.  

KERÉKPÁROZÁS MÁSKÉPPEN
PUMP TRACK PÁLYA ÉPÜL AZ ALSÓERDÕNÉL

Pump track- avagy pumpapálya épül Zalaegerszegen, az Alsó-
erdõ város felõli oldalán. Érdekessége, hogy a hullámokkal tûz-
delt felületen egyfajta pumpáló mozgással kell hajtani a kerék-
párt, lehetõleg tekerés nélkül. A pumpapálya Zalaegerszegi Brin-
gapark elnevezéssel létesül. Kialakítására 10 millió forintot nyert
a Zöld Irány Egyesület az Emberi Erõforrások Minisztériumától.

Szilasi Gábor, Balaicz Zoltán, Vigh László és Szabó Zoltán

FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGÕBEN
ORSZÁGOS HONVÉDELMI SPORTTÁBOR ZALAEGERSZEGEN
Elsõ alkalommal rendeztek a Honvédelmi Sportszövetség és a

Magyar Honvédség támogatásával honvédelmi sporttábort a Le-
gendák a Levegõben Sportegyesület szervezésében. A bentlakásos
tábort Zalaegerszegen – Hatházon – tartották július 5–11. között. 
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– b. k. –

Az utolsó, július elején indult tá-
bort látogattuk meg. Ennek a tur-
nusnak a programja módosult a ko-
rábbiakhoz képest, mivel a nyári
szünet miatt kevesebb iskolába
tudják elvinni a fiatalokat. A gyár-
és üzemlátogatásoknak azonban
nincs akadálya, a kiesõ suliba já-
rást pedig önismereti, érzékenyítõ
és kicsit lazább programmal pótol-
ják.

– Az igények alapján szervez-
tük meg idén a harmadik turnust.
Ez is bizonyítja, amiben bízunk,

hogy segítséget tudunk nyújtani a
pályaorientációban, amin a részt-
vevõ hetedikes gyerekeknek már
szeptemberben gondolkodni kell.
A szülõi visszajelzések is jók, a
kollégák tapasztalatai is megerõsí-
tik a munkánkat. Igyekszünk sok-
oldalúan, több fronton segíteni. A
honlapunkon a szülõknek szóló,
folyamatosan frissülõ tájékoztató-
anyagok vannak, illetve szakmá-
kat bemutató kisfilmek. Õsztõl pe-
dig az iskolákba kihelyezett spe-
ciális technikaóra a terv – mondta
Virághné Ujj Ilona táborvezetõ, pá-
lyaorientációs tanácsadó. – A cégek hogyan viszonyul-

nak ehhez a lehetõséghez?
– Abszolút partnerek, jól felkészül-

ten várják a gyerekeket. Nekik is ér-
dekük, hogy legyen utánpótlás, akik
a képzés végén vagy duális képzés-
ben lesznek a munkavállalóik. 

– Van lazább része is a tábor-
nak?

– Igyekszünk élményeket adni.
Mivel az utolsó turnusban csak fe-
leannyi iskolát tudunk meglátogat-
ni, ezért Alsónemesapátiban egy
kis kemencés sütést is beiktat-
tunk, ami részben szakma, de in-
kább élménynek szánjuk. Most
van idõ több önismereti foglalko-

zásra, illetve alkalom érzékenyítõ
foglalkozásra, ahol Vízvári Dóra,
a CSEÖH munkatársa és Gróf
Krisztián (Zalaegerszegi Kutya-
suli) terápiás kutyája, Blanka, se-
gítségével mutat rá a fogyatékkal
vagy sérüléssel élõk nehézségei-
re, a helyes segítségnyújtás fon-
tosságára. 
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Írók, barátok, kollégák, pálya-
társak emlékei, gondolatai, érzé-
sei olvashatók abban a kötet-
ben, melyet a tavasszal elhunyt
Tóth Imre József Attila-díjas köl-
tõ, könyvtáros tiszteletére szer-
kesztettek. A Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár munka-
társa tavasszal hunyt el váratla-
nul, a minap lett volna 55 éves.

– pet – 

Az emlékkönyvet – melyet 50
szerzõ jegyez – Szemes Péter esz-
téta, a költõ barátja, és Tóthné
Hantos Katalin tanár, Tóth Imre fe-
lesége szerkesztette. A kötetbemu-
tatóra a PopUp Caféban került sor,
nem véletlenül: az underground
klub adott otthon a Literaturista cí-
mû irodalmi rendezvénysorozat-
nak, melynek szervezõje és veze-
tõje Tóth Imre volt.

A mostani rendezvényen Cser-
pes Attila, a klub üzemeltetõje,
Zóka Péter, a könyvet kiadó Pan-

nónia Kulturális Egyesület alelnöke
és Hantos Katalin mondott köszön-
tõt. A kötetrõl és Tóth Imre munkás-
ságáról, költészetérõl Szemes Pé-
ter szólt. Többek között elhangzott:
a fotókkal gazdagon illusztrált kiad-
vány az elmúlt tíz év egyik legko-
molyabb irodalmi teljesítménye. A

helybéli pályatársak, barátok, kollé-
gák alkotásain túl, Kossuth-díjas író
is publikált a könyvbe: mégpedig
Nádas Péter személyében. De
Czegõ Teréz, Farkas Ignác,
Gyenes Imre, Kaj Ádám, Karáth
Anita, Kardos Endre Bozi,
Kukorelly Endre, Pénzes Csaba,

Turbuly Lilla egy-egy írása is olvas-
ható több más szerzõ mellett. A
mûvek visszaemlékezéseken, vagy
közös élményeken, érzéseken ala-
pulnak, illetve maga a szomorú
esemény ihlette õket.

Ezt a könyvet egyáltalán nem
tervezték, sokkal inkább azon dol-
goztak, hogy õszre elkészülhessen
a költõ válogatott (újabb és korábbi)
költeményeit tartalmazó kötete.
Mint azt Szemes Péter jelezte: a
verseskötet mindenképpen megje-
lenik, találnak rá forrást. Hiszen a
város egyik jelentõs szerzõjérõl,
irodalmi figurájáról van szó, aki ta-
lán életében nem kapott elegendõ
figyelmet. Annak ellenére, hogy
tagja volt a Szépírók Társaságá-
nak, a Magyar PEN Clubnak, szer-
kesztõje volt a Deák+Kert irodalmi
portálnak, korábban pedig a Pan-
non Tükörbe és más irodalmi folyó-
iratokba is rendszeresen publikált.
Életmûve egy olyan érték, amit
meg kell õrizni, felmutatva azt az
utókornak.

A megemlékezés további részé-
ben a jelenlévõ szerzõk olvasták fel
írásaikat. Közben az asztalon végig
ott volt Tóth Imre kedvenc söre,
melyet Cserpes Attila bontott fel a
rendezvény elején, mondván: Imre
lélekben itt van, és velünk együtt
örül a kötet megjelenésének. 

EMLÉKKÖTET TÓTH IMRÉNEK
A VÁROS EGYIK JELENTÕS IRODALMI FIGURÁJA VOLT

– pet –

A rend tavaly ünnepelte alapítá-
sának 750. évfordulóját, ebbõl az
alkalomból indították útjára az or-
szágos vándorkiállítást, mely már
több városban – például Keszthe-
lyen és Nagykanizsán – is megfor-

dult. A rendhagyó, interaktív kiállí-
tás célja az, hogy ne csak a hívõk,
hanem a történelem iránt érdeklõ-
dõk is megismerhessék a pálosok
múltját – mondta érdeklõdésünkre
Havasi Bálint régész, a kiállítás he-
lyi koordinátoraként szerepet válla-
ló Göcseji Múzeum igazgatóhelyet-
tese. A kiállítótérré alakított busz-
ban a rend mûködését az alapítás-
tól napjaink követhették nyomon a
látogatók, nyolc tematikus egysé-
gen keresztül. A sorrend nem kro-
nologikus, hanem bizonyos megkö-
zelítéseket, szemléletmódot köve-
tett; az evangéliumi nyolc boldog-
ság mondatainak alapján. A kiállí-
tás címe – Pálosan szép az élet! –
pedig egyfajta szójáték a magyar
„Párosan szép az élet” mondásra,
jelezvén; a pálos szerzetesek a
párban élõkhöz hasonlóan boldog,
teljes életet élnek. Szerzetespap-
nak lenni nem a bezárkózást, ha-
nem a kiteljesedést jelenti.

Mint ismert, a rendet Boldog
Özséb, volt esztergomi kanonok
alapította, aki az 1241/42-es tatár-
járás után lemondott addigi méltó-
ságáról. Javait szétosztva, társai-
val együtt a Pilis-hegység rengete-

gébe vonult vissza és remeteség-
ben élt. 1250-ben aztán a Szent
Kereszt tiszteletére monostort és
szentélyt építettek maguknak. A
tárlat háromnyelvû (magyar, an-
gol, lengyel), a látogatók pedig
többek között QR-kóddal elérhetõ
érdekességek, hanganyagok, la-

pozgatók és filmbejátszások révén
ismerkedhettek meg a szerzetes-
rend történetével.

Havasi Bálint hozzátette: a kiál-
lítás apropóján Pálos hetet szer-
veztek Zalaegerszegen. A Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tárban Simmer Lívia régésszel kö-
zös elõadást tartottak a Zala me-
gyei pálos kutatásokról, pálos mo-
nostorokról. De Zalaegerszegre
látogatott a pálosok tartományfõ-
nöke, Puskás Antal is, aki a Dísz
téri buszban tartott tárlatvezetést.
Ezenkívül az olai templomban egy
közös pálos-ferences misére is sor
került, ami után koszorút helyeztek
el Kováts Ferenc pálos áldozópap,
'56-os mártír emlékmûvénél a
templom melletti Mindszenty-
kertben. 

Az eseménysorozat keretében
közösségi régészeti feltárás zajlott
Zalacsány-Örvényeshegyen, a
hétvégén pedig ugyanitt nyílt ása-
tási napokat szerveztek. A „bu-
szos” vándorkiállítás a Dísz térrõl
szintén Örvényeshegyre költözött,
és a július 9–11-e között megren-
dezésre került piknik ideje alatt fo-
gadta a fesztivál látogatóit.

EGY „BUSZRAVALÓ” KIÁLLÍTÁS
PÁLOS HÉT ZALAEGERSZEGEN

Az egyetlen magyar alapítású férfirend történetét mutatta be az
a vándorkiállítás, mely július 5–9-ig fogadta a látogatókat a zala-
egerszegi Dísz téren. A „Pálosan szép az élet!” címû interaktív
tárlat egy átalakított buszban várta az érdeklõdõket.
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Különösen a Keresztury Emlék-
bizottsággal, illetve a jánkahegyi
Keresztury-ház egykori gondnoká-
val, Nyakasné Túri Klárával, vala-
mint Felföldi Lászlónéval, a Zrínyi
Miklós Gimnázium volt igazgatójá-
val. Az elmúlt évtizedekben folya-
matosan segítette és támogatta az
író hagyatékának gondozását, bõ-
vítését.

A gyászhírt Szemes Béla, az
emlékbizottság titkára közölte
szerkesztõségünkkel. Hozzátette:

Mara asszonyt férje mellé helyezik
végsõ nyugalomra a Farkasréti te-
metõben. A szertartásra július 27-én
kerül sor. A várost dr. Gyimesi
Endre egykori polgármester és
Németh János keramikusmûvész
képviseli, Szemes Béla pedig a
Magyar Irodalomtörténeti Társa-
ság Zala Megyei Szervezete nevé-
ben is jelen lesz a temetésen, an-
nál is inkább, mert egykoron
Keresztury Dezsõ elnöke volt a
szervezetnek. 

GYÁSZOLNAK
ELHUNYT KERESZTURY DEZSÕ ÖZVEGYE,

MARA ASSZONY
Budapesten elhunyt városunk szülöttének és díszpolgárának,

Keresztury Dezsõnek a felesége. Novák Mária (vagy, ahogy min-
denki szólította, Mara) férje 1996-ban bekövetkezett halála után is
jó kapcsolatot ápolt Zalaegerszeggel.

NÉPSZERÛ A KISINASTÁBOR
EGY TURNUSSAL TÖBB

A korábbi évekhez képest egy turnussal bõvült a Zalaegerszegi
Kereskedelmi és Iparkamara szervezte „Kisinastábor”, mely a
megyebeli 6–7. osztályos diákok pályaorientációját igyekszik tá-
mogatni. 

– pP –

A német és a szovjet megszállás
idõszakáról és a zalai civil áldoza-
tokról szól Bakonyi Péter levéltáros
nemrégiben megjelent kötete, me-
lyet a Megszállástól megszállásig cí-
mû tudományos konferencia kereté-
ben mutattak be a város dísztermé-
ben. A MNL Zala Megyei Levéltárá-
nak munkatársa a korszakból fenn-
maradt levéltári dokumentumok
(közigazgatási iratanyagok) segítsé-
gével mutatja be az 1944–45-ös
korszak viszontagságait, az állami
halotti anyakönyvek alapján pedig a
német és az orosz megszállás be-
azonosítható civil, vagyis polgári ál-
dozatait. 

A „Megszállók és áldozatok – Za-
la megye német és szovjet megszál-
lása, a háború polgári áldozatai
1944–1945” címû kötet hiánypótló,
hiszen levéltári iratok felhasználásá-
val még nem készült olyan forráski-
advány, mely kifejezetten a háború
legutolsó szakaszával, illetve az

1945-ös esztendõvel foglalkozott
volna. Kiemelve az elnyomó katonai
alakulatok tevékenységét. A fonto-
sabb eseményeket, a helybéliek
megpróbáltatásait 339 dokumen-
tumból ismerhetik meg az olvasók, a
kötet végén pedig a civil áldozatok
veszteséglistája található. Utóbbi a
levéltárban õrzött állami halotti
anyakönyvek másodpéldányainak
felhasználásával készült. 

A könyvet fellapozva – némi tör-
téneti és tartalmi bevezetõ után – tu-
lajdonképpen a háborús hétközna-
pokkal szembesülhet az érdeklõdõ.
Bombázások, épületkárok, a meg-
szálló katonaság visszaélései, az el-
látásukkal kapcsolatos nehézségek,
megfélemlítések, verések, gyilkos-
ságok, bujkálás és bújtatás, nõk el-
len elkövetett erõszak. Talán e
kulcsszavak mentén lehet leginkább
felvillantani a legjellemzõbb történé-
seket, na és a korszak hangulatát.
Bakonyi Péter fõleg azokat a doku-
mentumokat válogatta be a kötetbe,
melyek a megyében állomásozó

idegen katonaság, valamint a ma-
gyar hatóságok és a helybéli lakos-
ság kapcsolatára vonatkoznak. A
szerkesztõ több forráscsoportból vá-
logatott: a fõispáni iratokat éppúgy
áttekintette, mint az alispáni, polgár-
mesteri, valamint a járási és körjegy-
zõségi iratokat. Mint azt a beveze-
tésben megjegyzi: utóbbi körben kü-
lönösen nagy volt az iratpusztulás,
ami nemcsak a fosztogatás, késõb-
bi selejtezés, vagy szakszerûtlen
iratkezelés eredménye, hanem mert
bizonyos dokumentumokat már a
szovjetek bevonulása elõtt szándé-
kosan megsemmisítettek a hatósá-
gok. A dokumentumok járásonként

csoportosítva és idõrendben kerül-
tek a kötetbe.

A könyvbõl kiderül, hogy 1944
március közepétõl 1945 decemberé-
nek végéig 1331 polgári áldozatot si-
került a kutatónak beazonosítania. A
veszteséglistát annak alapján állítot-
ta össze, hogy az anyakönyvvezetõk
mindig feltüntették az elhalálozás
idejét, helyét és annak okát (például
légitámadás, akna, gránát, lövési sé-
rülés, gyilkosság). Ám az adatok és
a besorolások nem mindig teljesen
pontosak, és vannak olyan ténye-
zõk, melyek nehezítik a beazonosí-
tást. A feldolgozott adatok szerint
1944-ben 101, 1945-ben 1230 civil
áldozata volt a háborúnak és az azt
követõ hónapoknak. A kiadvány kü-
lön tárgyalja a német és az orosz
megszállás idõszakát; a bevezetõ
tanulmány pedig kitér a deportálá-
sokra, a légi háborúra, a nyilas ura-
lomra, a szovjet megszállásra és a
nõk elleni erõszakra is.

Mint arra a kötetet bemutató dr.
Káli Csaba történész, a levéltár igaz-
gatóhelyettese is utalt: a könyv érté-
két többek között az adja, hogy a he-
lyi közigazgatási iratok felhasználá-
sával mutatja be a zalai eseménye-
ket. Az ország történelme ugyanis
nem ismerhetõ meg a vidéki források
vizsgálata és értékelése nélkül.

KÉT MEGSZÁLLÓ, 1331 ZALAI CIVIL ÁLDOZAT
FORRÁSKIADVÁNY A NÉMET ÉS A SZOVJET MEGSZÁLLÁSRÓL

Kemény, megpróbáltatásokkal teli idõszakot élt át Zala megye
lakossága 1944–45-ben. Elõbb a nyilas karhatalom kényszerítette
„engedelmességre” a lakosságot, miközben zajlott a zsidóság
deportálása. Az 1945 márciusában bevonuló orosz csapatok sem
hozták el a várva várt felszabadulást. Megszállóként viselkedtek,
raboltak, fosztogattak, erõszakoskodtak.

Bakonyi Péter
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A Zalaegerszegi Kerékpáros
Sportegyesület és a Zöld Irány
Egyesület szervezte Restart
MTB XCO C3 nemzetközi
hegyikerékpáros verseny és
Magyar Kupa helyszíne volt jú-
lius 3–4-én az Alsóerdõ tv-to-
rony felõli oldala. A résztvevõk
8 országot képviseltek, jövõre
pedig a most még hiányos inf-
rastruktúra is rendelkezésre áll
majd az ötéves hagyománnyal
bíró mountain bike versenyhez. 

– b. k. –

– A kezdetkor, 2017-ben volt
utoljára ilyen jó idõnk a verseny-
hez, mint most. A Restart Fesztivál
keretében rendeztük az elsõ MTB-
versenyt – mondta Szabó Zoltán
fõszervezõ, a Zöld Irány Egyesület
csapatvezetõ edzõje.

– Azóta folyamatosan újítunk va-
lamit, hogy a versenyzõknek érde-
kes és biztonságos is legyen a küz-
delem. Az sportpályafejlesztés mi-
att, éppen a biztonság megtartásá-
ért, a technikai versenyrõl az idén le-
mondtunk, és várjuk, hogy a követ-
kezõ versenyhez már rendelkezésre
álljon a megfelelõ infrastruktúra is. 

– Hogy bírja az erdõ a ver-
senyt?

– A Zalaerdõ Zrt.-vel a partner-
ség része, hogy a verseny elõtt és

után, illetve évente több alkalom-
mal takarítást végzünk az erdõ-
ben, és csak a jóváhagyott helye-
ken zajlik a verseny és az edzés.
A pálya egyébként nemzetközi
szinten is színvonalasnak számít. 

– Milyen sikerek születtek az
idén?

– Az U–11, U–13, U–15 és
U–17-es korcsoportban 5 aranyér-
münk lett, illetve még öt dobogós
helyet szereztek a sportolóink. 

7Krónika

SZÍNVONALAS PÁLYÁN ZAJLIK

– b. k. –

A pandémiás helyzet miatt a
budapesti a Papp László Aréná-
ban hagyományos, óriási létszá-
mú résztvevõvel zajló Országos
Táncháztalálkozó helyett, ország-
szerte közel 20 helyszínen tartot-
tak hasonló felállású, azaz táncta-
nításból, népzenei koncertbõl és
kézmûves kirakodóvásárból álló

egész napos programot július elsõ
hétvégéjén. A Zalai Táncegyüttes
szervezésében Zalaegerszeg (Vá-
rosi Hangverseny- és Kiállító-
terem) is egyike volt a bekapcsoló-
dó településeknek.

– Az országos Táncház Egye-
sület programjához idomulva szer-
veztük meg a napot. Szándékosan
egy belvárosi helyszínre, mert cé-
lunk az, hogy rendszeresek legye-
nek a táncházak, olyan helyszí-
nen, ami könnyen megközelíthetõ.
Ehhez a hangversenyterem ideális

– mondta Kósa Ruben, a Zalai
Táncegyüttes mûvészeti vezetõje.
– Újításként megjelent a táncfilm
mûfaj, mely vetített táncklipváloga-
tás. Valamint Vas megyébõl érke-
zett Hámori Sándor népviselet-
gyûjtõ, aki kétóránként kalauzolta
is a látogatókat az emeleti tárlaton.
A viseletek, ahogy a táncok is, az
egész Kárpát-medence területérõl
mutatnak ízelítõt – mondta Kósa

Ruben, aki párjával Kósa-Kemes
Laurával mezõségi táncokat taní-
tott. Míg a házigazda egyesület
korábbi kiemelkedõ tagja, Hajdú
Flórián (Gerlecz Nóra közremûkö-
désével) vajdaszentiványi tánco-
kat tanított. A következõ nagyobb
táncházat pedig szeptemberre ter-
vezik a szervezõk.

Hámori Sándor népviseletgyûj-
tõ, táncos múltjából és a számára
még egykor megtapasztalható vi-
déki életbõl hozta elhivatottságát.
Ennek eredményeképpen ma már

közel 4000 darabos gyûjtemény-
nyel rendelkezik, és a népi kultúra
egyre szélesebb szegmensére lát
rá érdeklõdését kielégítve. A tárlat-
vezetése közvetlen hangnemû
volt, nem misztifikálta túl az egyes
viseletek kialakulását, viszont ap-
rólékosan ismeri a ruházatok jel-
legzetességeit. Különbséget kell
tenni a hétköznapi, „azt vették fel,
ami vót” és az ünnepi viselet, vala-
mint napjaink színpadi viselete kö-
zött.

Azt is tudomásul kell venni,
hogy a viselet folyamatosan válto-
zik, és bár a közösségeknek meg-
volt a maga szabályrendszere a
megjelenésre, apróbb változások-
kal mégiscsak tágíthatók voltak a
keretek, nem volt minden kõbe
vésve.

A gyûjtõ elmondta, van olyan vi-
selete, melyen háromszori hímzés
látható, az idõk haladtával az ere-
detileg szellõs hímzést új mintával
sûrítve újították meg. Hámori Sán-
dor még elmondta, a személyes él-
mények nyomán fordult a szakiro-
dalom felé, mely nagyon gazdag
Magyarországon. Megvannak a
megszokott kiállítóhelyei is, túl nagy
távolságra nem megy, mivel nagyon
költséges a ruhák szállítása és
megfelelõ módon való kiállítása.

TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ, VISELETKIÁLLÍTÁSSAL
LEGKÖZELEBB SZEPTEMBERBEN TALÁLKOZNAK
Az Országos Táncháztalálkozó közel húsz helyszínéhez csatla-

kozva, megyénkben Zalaegerszegen és Nován tartottak egész na-
pos programot. Az elõbbi helyszínre látogattunk.

– Vadas Zsuzsa –

Hiteles korrajz, korrekt történelmi
háttér, átfogó, érdekfeszítõ írások.
Megismertetik az olvasót a Zala-
egerszegi Ügyvédi Kamara kialaku-
lásával, a Szigethy család híres ügy-
védi felmenõket is bemutató család-
történetével és a jogirodalmi ügy-
védség kialakulásával. Az iratok
megkopnak, eltûnnek, vagy elégetik
õket (erre is van példa), a fõszereplõ
ügyvédek, ügyvéd-politikusok alak-
jai, szellemiségük elfelejtõdik, aztán
egy vaskos kiadvány ismét a köze-
lünkbe hozza õket.

Az alábbiakban a Szigethy család
történetébe pillantunk be. A teljesség
igénye nélkül csak villanásnyi megkö-
zelítésben. Másképpen nem is lehet-
ne kétszáz év egerszegi történéseit
összefoglalni, a szereplõket bemutat-
ni. A részletekrõl már többször jelen-
tek meg írások dr. Szigethy István
ügyvéd, volt országgyûlési képviselõ
tollából (ezekbõl tallózunk az aláb-
biakban). Bizonyára sokaknak nem
ismeretlen a Szigethy-történelem. 

. . .
A tizenkilencedik század hazánk

történetének egyik legfontosabb kor-
szaka, hiszen az akkori változások
teremtették meg a korszerû Magyar-

országot. Egerszeg fejlõdésében ez
a kor még kiemelkedõbben jelentõs:
a megyeszékhely a század eleji me-
zõvárosból ekkor vált rendezett ta-
nácsú várossá, e században terem-
tette meg a valódi városi létszámos
feltételét. A városiasodás egyik fon-
tos mozzanata volt, hogy a század
elején a zalai közéletben feladatot
vállaló nemesi családok a megye-
székhelyen házat építettek vagy vá-
sároltak. Ükapám, Szigethy István
(táblabíró) még Óhídon született,
1814 õszén költözött a megyeszék-
helyre ifjú feleségével. Ükapámnak
négy fia született: Antal, Benedek,
Sándor és Károly. Benedek hamar
meghalt, Károly az 1850-es évek
egerszegi közigazgatásában töltött
be fontos szerepet. Sándor déd-
apám szintén jogász volt.

. . .
Szigethy Antal 1827-ben szüle-

tett Zalaegerszegen. Deák Ferenc õt
részesítette elõször Deák-alapítvány
ösztöndíjban. A húszéves jogász így
lehetett jelen az újkori magyar törté-
nelem legfontosabb eseményeinél
Pozsonyban, majd Pesten. Tudtom-
mal egyedül Egerszegrõl. Hallgatta
Széchenyi, Kossuth Batthyány és
társaik beszédeit. 1849. május 31-tõl
ügyvédként, 1860–61-ben bíróként,

1872-ben tiszti fõügyészként dolgo-
zott. Az 1875-ben megalakult Zala-
egerszegi Ügyvédi Kamara alelnö-
kének választották, majd 1890-tõl
haláláig az elnöki tisztséget töltötte
be. Apám elmondása szerint egyko-
ri patrónusának, Deák Ferencnek is
Pestre költözése után intézte né-
hány zalai ügyét. 

Az 1885. május 13-i alakuló köz-
gyûlést Svastits Benõ alispán nyitot-
ta meg, és azonnal felkérte a jegyzõ-
könyv vezetésére Szigethy Antalt.
Így õ rögzíthette elõször hivatalosan,
hogy „Zalaegerszeg rendezett taná-
csú város”. Részt vett a gazdasági
életben is. 1873-tól 1888-ig a Zala-
vármegyei Gazdasági Egyesület tit-
kára volt. A zalaegerszegi vasútvo-
nal létesítésében meghatározó sze-
repet töltött be a szervezõbizottság
titkáraként. 1893-tól lett a Zalavár-
megyei Takarékpénztár igazgatója.
1898. június 21-én halt meg Zala-
egerszegen. Temetésén testületileg
jelent meg a megye és a város tisz-
tikara. Hatalmas fényképportréja a
Zalaegerszegi Ügyvédi Kamara
dísztermében függött a többi kama-
rai elnökével együtt. Elõször még itt
láttam, amikor az épületben lakó
nagyapámat meglátogattuk. Rövide-
sen az 1940-es évek „forradalmi he-
vületében” a zalaegerszegi kamarát
is felszámolták. A kommunista ifjak
kosarakban hordták a hulladékgyûj-
tõbe az iratokat és az „átkos múlt”
emléktárgyait. Édesapámnak sike-
rült megmenteni ezt a képet. Évtize-
dekig a Berzsenyi utcai lakásunk
szobaajtaja felett függött. Az idõ vas-
foga megtámadta, megmentése ér-
dekében a Göcseji Múzeumnak
ajándékoztam. 

A zalaegerszegi Göcseji úti teme-
tõ egyik legszebb kriptája õrzi ham-
vait. Zalaegerszeg közgyûlése azzal
méltatta, hogy a sírját védetté nyilvá-
nította.

. . .
Dédszüleim két gyermekét már

én is ismertem: Elemér nagyapámat
és húgát, Szigethy Elvirát, az elsõ
egerszegi óvónõt. Nagyapám 1870-
ben született Zalaegerszegen, itt is
halt meg 1951. szeptember 2-án. 

És a nagyapai levélbõl, amit szü-
letésem örömére írt.

„Kedves kis unokám – István-
kám!

Szerencsésen megérkeztél szü-
lõid, az én és mindannyiunk nagy
örömére... Légy jó, szerény, szófo-
gadó, emberbecsülõ és tisztelõ.
Most már benned van a reményünk,
hogy a Szigethy nevet továbbra is
becsülettel fogod viselni és arra
igyekezzél, hogy a társadalomnak,
embertársaidnak mindenkor hasz-
nos és köztiszteletben élõ tagja légy.
Áldjon meg a jó Isten minden jóval,
erõvel, egészséggel. Higgy, remélj
és szeress. Ezt kívánja neked –
Elemér nagyapád.”

Nagyapám az ügyvédi kamara
székházában lakott szolgálati lakás-
ban a Kisfaludy és Ady utca sarkán, a
jelenlegi parkoló helyén. (Késõbb a
kamara „forradalmi” felszámolása

után egy egyszobás Mártírok úti albér-
letbe költöztették.) Imádtam nála len-
ni. Különösen egy elsõ világháború
elõtti hatalmas világatlasza izgatott...

. . .
Édesapám, Szigethy Árpád Er-

délyben született 1902. november
27-én. Róla elsõsorban az ’56-os
könyvekben emlékeznek meg, amit
a Városi Forradalmi Bizottságban és
a gyõri Dunántúli Nemzeti Tanács-
ban tett. Jogi végbizonyítványa volt.
Édesanyám Farkasovszky Terézia
1905-ben született Nován, és 1984-
ben hunyt el Zalaegerszegen. 1928-
tól 1980-ig társastáncot tanított szer-
te a megyében.

Szüleim házasságkötésük után
lakást kaptak a Berzsenyi utca 8.
szám alatti bérházban.

. . .
Különösen Mária nagynéném volt

vallásos. A Mária Kongregációban is
rendkívül aktívan mûködött. Csoport-
képükön Pehm József apátplébá-
nos, a késõbbi Mindszenty herceg-
prímás jobbján foglalhatott helyet...
1948-ban a Mária-év egerszegi ese-
ményei idején a régi kapcsolat alap-
ján a hercegprímás édesanyja Pehm
Józsefné a Farkasovszky-lakásban
aludt. Valószínû ez is közrejátszott
abban, hogy a lakáshivatal elvette a
lakásunkat, és egy hegyi pincében
utalt ki számunkra egy szobát. Szüle-
im ezt nem engedték, inkább össze-
zsúfolódtunk öten az átjárószobás la-
kásunkban. Így éltünk évtizedeken
keresztül.

. . .
Ez a néhány óra apám köztelé-

ben meghatározta az én életemet is.
Láttam közelrõl, hogy a forradalmi
hangvételû tömeg higgadt szószóló-
jaként hogyan indult el az úton,
amely napokon belül a Zalaegersze-
gi Városi Forradalmi Bizottságba,
majd városunk képviseletében már
az országos politikába vitte. 

1956 decemberében éltem át
elõször, hogy milyen érzés, mikor
késõ éjszaka pufajkások riasztanak
fel durva hangon. Apámat keres-
ték... 1957. március 13-án este ki-
lenc körül még komolyabbá vált a

helyzet. Három pufajkás állított be
házkutatási paranccsal. Közölték,
senki nem hagyhatja el a lakást...
Órákon keresztül néztük tehetetlenül
hogyan forgatják fel a lakásunkat...

A fogda, az ott szerzett súlyos be-
tegsége megtörte egészségét, de lé-
lekben erõs maradt… 1969 október
29-én a zalaegerszegi tüdõkórház-
ban szívós szervezete feladta a már
évtizedes küzdelmet…

. . .
És a jelen.

Dr. Szigethy István 1943. szeptem-
ber 23-án hajnali fél háromkor szület-
tem a zalaegerszegi kórház szülésze-
tén a Baross liget közepén. Kései gye-
rek voltam, édesapám 41, édesanyám
38 éves volt akkor... Édesapám forra-
dalmi múltja miatt 1958-ban csak köz-
benjárásra, augusztusi pótbeiratko-
zással vettek fel nagy nehezen a Zrí-
nyi-gimnáziumba...

1967-ben szerzett diplomát a Pé-
csi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán. 1970-tõl ügy-
véd. 1989. decemberében kérték fel,
hogy legyen az SZDSZ önálló jelölt-
je Zalaegerszegen...

Azon a bizonyos vasárnap este
élete egyik legnagyszerûbb érzését
ismerte meg: a város lakóinak bizal-
mát. A szabad választásokon, 1990-
ben õ volt az elsõ megválasztott or-
szággyûlési képviselõje a városnak.
Nyolc évig volt országgyûlési képvi-
selõ, a második ciklusban listás hely-
rõl került a parlamentbe. 1995 és
1998 között közremûködött az új al-
kotmányt elõkészítõ bizottságban. „A
négyszínû ember” címû könyvében
részletesen beszámol az országos
politikában végzett munkájáról. Tagja
volt a megyei és városi közgyûlésnek
is egy-egy cikluson keresztül.

„Azt képviseltem az Országgyûlés-
ben, hogy a tizenkilencedik század
magyar szabadelvûsége nem nyugati
importtermék volt, hanem saját ha-
gyományainkban gyökerezett, amit az
új nyugati liberális gondolatok, esz-
mék csak megtermékenyítettek”. 

Dr. Szigethy István 2002-ben fe-
jezte be aktív közéleti tevékenysé-
gét, de mint írta... vagy ki tudja?

HIÁNYPÓTLÓ TÖRTÉNETI ALMANACH
A ZALA MEGYEI ÜGYVÉDSÉG 150 ÉVE – A SZIGETHY CSALÁD

JELENTÕS ALAKJAI, ÉVSZÁZADOKRA VISSZAMENÕLEG
Hiánypótló kiadvány, amely köszönhetõ az elkötelezett szakem-

bereknek, akik a nehézségeket is félretéve, idõt nem kímélve vág-
tak bele a több évszázadot felölelõ történések ismertetésébe. A
Takáts Ádám – Szigethy István – Károlyi Attila: Zala megyei ügy-
védség történeti almanachja 1871–2021 címû közel ezeroldalas ki-
adványa a közelmúltban jelent meg. A könyv elõszavát Balaicz
Zoltán Zalaegerszeg, Balogh László Nagykanizsa és Baracskai Jó-
zsef Zalaszentgrót polgármestere jegyezte, nem véletlenül. A zalai
ügyvédség példaértékû történetét keretbe foglaló tanulmányok
megjelentetését valamennyien támogatták.

Dr. Szigethy István országgyûlési
képviselõ 1990–1998

BÉRLÕTÁRS

KERESTETIK
Masszõr keres maga mellé

körmöst, pedikûröst
vagy kozmetikust 
jó helyen található 

belvárosi üzlethelyiségbe.
ÉRDEKLÕDNI:

06/70-361-9570-es számon.
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a
35/2021. (VI. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ren-
delet) alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézmé-
nyekben tanuló rászoruló, zalaegerszegi hallgatók számára biz-
tosított 10 pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére. 

A férõhelyekre csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egye-
temhez is nyújtottak be kollégiumi felvételi kérelmet.

A kollégiumi férõhelyek kizárólag pályázat útján nyerhetõek el, a
pályázatokat a Humánigazgatási Bizottsághoz kell benyújtani,
ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára címez-
ve. 

A pályázat benyújtásának feltételei:
A PÁLYÁZÓ

a) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik,
b) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi felsõoktatási

intézmény nappali tagozatán végzi, 
c) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõiskolai vagy egye-

temi szintû alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA kép-
zésben vesz részt, vagy a képzésre felvételt nyert és  halasz-
tással nem élt,

d) jogosult a kollégiumi férõhely iránti kérelem benyújtására, de
kérelmét helyhiány miatt elutasították.

Fontos információ: az a pályázat, amelyet nem a rendelet szerinti
adatlapon, formában, csatolmányokkal és határidõre nyújtanak be,
érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. 

A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi felsõéves hallgatók-
nak és a leendõ elsõéveseknek is szabályosan felszerelt pályáza-
tot kell benyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhelyek” pá-
lyázati kiírásban szereplõ határidõre Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyûlésének Humánigazgatási Bizottsá-
gához. 

A pályázat benyújtható abban az esetben is határidõig, ha a pá-
lyázó a pécsi kollégium elutasító határozatát a pályázati kiírásban
megjelölt határidõig nem kapja kézhez. Ebben az estben hiánypót-
lásra van lehetõség.

A pályázat elbírálásának feltétele:
A pályázó az elbírálást megelõzõ félévben minimum 3,00 számta-

ni átlagú tanulmányi eredményt ért el.
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében tanul-

mányait még nem kezdte meg, pályázatában a felsõoktatási intéz-
ménybe történõ felvételt hitelt érdemlõen bizonyítania kell, ebben az
esetben a pályázat elbírálásának feltétele, hogy a pályázó érettségi
vizsgaeredménye elérje a 4,00 számtani átlagot.

A pályázat elnyerésének feltétele:
A pályázó körülményei, így különösen a jövedelmi viszonyok, test-

vérek száma, szülõk foglalkoztatása, kiemelkedõ tanulmányi és
sporteredmény, kulturális tevékenység, közösségi munka a kollégiu-
mi ellátást indokolttá teszik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 25.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton benyújtott pályáza-
tok beérkezési határideje is 2021. augusztus 25-e, ezt a pályáza-
tok feladásánál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni.

A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyûlésének Humánigazgatási Bizottsága bírálja el.
A bizottság a pályázatokat 2021. augusztus 31-ig bírálja el, döntésé-
rõl határozatban értesíti a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell:
A rendelet 1. mellékletében szereplõ adatlapot, valamint az abban
meghatározott igazolásokat az alábbiak szerint:

a) a felsõoktatási intézmény kollégiumi felvételt helyhiány miatt
elutasító döntését,

b) felsõbb évesek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló eredeti
igazolást, valamint a  tanulmányi átlagot igazoló leckekönyv
felsõoktatási intézmény által hitelesített másolatát,

c) elsõ évesek esetén a felsõoktatási intézménybe történt felvé-
telrõl szóló eredeti igazolás, valamint az érettségi vizsgabizo-
nyítvány másolatát,

d) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint,
e) az együttlakókról szóló igazolást (Kiállító: ZMKH Zalaegersze-

gi Járási Hivatal Hatósági Fõosztály Kormányablak Osztály)
f) a pályázó családjában élõ 16. életévét betöltött, eltartott gyer-

mekek tanulmányait igazoló eredeti iskolalátogatási/hallgatói
jogviszony igazolását.

Egyéb információ: 
A zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ diákok jogosultak a Zalaeger-
szeg MJV Önkormányzata kezelésében lévõ városi férõhelyekkel
párhuzamosan a Zala Megyei Közgyûlés által meghirdetett megyei
férõhelyeket is megpályázni. A felvételi esély növelésének érdeké-
ben célszerû ezzel a lehetõséggel is élni. 
A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve
letölthetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos portáljáról
(www.zalaegerszeg.hu ) az „E-ügyintézés → formanyomtatványok →
oktatási → kulturális ügyek” és a „Kultúra, Köznevelés, Sport” rovat,
az utóbbiban a „Felsõoktatás” alcím alatt.

Bõvebb felvilágosítás:
ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztály
Telefon: 92/502-190 • 92/502-192

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE A MÛSZAKI OSZTÁLYRA

BERUHÁZÁSI  SZAKREFERENS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– mûszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség.

ELÕNYT JELENT:
– építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
– a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
– beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
– önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolítás-

ban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása;
– a Magasépítési Csoport feladatkörébe utalt beruházási, város-

fejlesztési, meglévõ intézményi épületfelújítási és -fenntartási
feladatok ellátása;

– a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés-elõkészí-
tések, valamint testületi és vezetõi döntések végrehajtása.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– a 45/2021. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében megha-

tározott formátumú önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címze-
tes fõjegyzõ dönt.

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

A pályázatot elektronikus úton  a szemelyugy@ph.zala-
egerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl And-
rea személyügyi szakreferenstõl a 92/502-121-es telefonszámon
kérhetõ.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A PÉCSI KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

GAZDASÁGI VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– a felsõoktatásban szerzett végzettség és emellett

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel
vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy

b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt
az Áht. szerinti ellenjegyzõi –, vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél
szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelõi
szakképesítés vagy a felsõoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.

A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok

közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-

zati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Ellátandó feladatok:
gazdasági vezetõi feladatok ellátása (a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítá-
sa és ellenõrzése, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellá-
tásának irányítása, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. október 1., a gazdasági vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2026. szeptember 30-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésé-
vel.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint an-
nak végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani, és ezzel egyidejûleg elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail-címre megküldeni.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl,
a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

ÚTZÁR HÉTFÕTÕL
A Kilátó utca Bazitai út és a Csáfordi utca közti szakaszán, a

2–4. házszámú ingatlanok elõtt, útburkolat-felújítási és forga-
lomlassító küszöb építésének munkái kezdõdnek 2021. július
19-én, hétfõn 8 órától.

A kivitelezési munka teljes útzár mellett végezhetõ, ezért a
Kilátó utcai, a Magasbükk utcai, a Kisbükk dûlõi és a Csáfordi
utcai ingatlanok az északi, Becsali úti csatlakozástól érhetõk
majd el a kivitelezés alatt. A kivitelezési munka elõreláthatólag
5 napot vesz igénybe. 

Kérjük, a kivitelezési munkák ideje alatt az északi, Becsali út
felõli útcsatlakozást használják a forgalomban részt vevõk!  

A megértésüket és türelmüket elõre is köszönjük! 

KIVÁLÓ

A GÉBÁRTI-TÓ

VÍZMINÕSÉGE
A természetes fürdõvizek

minõségi követelményeirõl,
valamint a természetes für-
dõhelyek kijelölésérõl szóló
78/2008. (IV. 3.) kormány-
rendelet 11. § (4) bekezdése
értelmében tájékoztatjuk a
lakosságot, hogy Zalaeger-
szeg közigazgatási területén
kijelölt természetes fürdõ-
hely a Gébárti tófürdõ.

A víz minõsége az idei szezon
vízvizsgálata alapján: kiváló. 
A fürdési idény: 2021. június
1. napjától 2021. augusztus
31. napjáig tart.

„A fürdõvíz minõségérõl, a
fürdõ adatairól, valamint a fürdõ-
vizekkel kapcsolatosan bõvebb
információk a www.antsz.hu ol-
dalon találhatók.

Tájékoztatásul közöljük, hogy
a fürdõkkel kapcsolatos észrevé-
teleiket, javaslataikat megtehetik
a Zala Megyei Kormányhivatal
Járási Népegészségügyi Intézet-
nél telefonon (92/549-195), e-
mailben (titkarsag. zalaeger-
szeg@nydr.antsz.hu), valamint
személyesen is (Zalaegerszeg,
Göcseji út 24.). Ugyanitt felvilá-
gosítás kérhetõ a fürdõvíz minõ-
ségérõl és egészségre gyakorolt
hatásáról.”
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SZOLGÁLTATÁSOK

2021. JÚLIUS 20.

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

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

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Munkáshotel üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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: 2021. 07. 28., 29. (Városrészenként eltérõen)

2021. 08. 25., 26. Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2021. 07. 30., 08. 27. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Üveg: 2021. 08. 06.

Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

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

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

KÖZPONTI 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 Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ Emelõgép-kezelõ Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ Útépítõ és karbantartógép-kezelõ 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! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

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

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

A nemrégiben 13,38-as
remek egyéni csúccsal
Debrecenben ismét ma-
gyar bajnoki címet szerzõ
zalaegerszegi kiválóság-
nak a hónap eleji Gyulai
Memorial atlétikai gálán
olyan ellenfelekkel kellett
felvennie a versenyt, akik-
kel Tokióban is találkozhat.
Közülük is kiemelkedett
Grant Holloway, a 110 mé-
teres gátfutás világbajnoka, aki
nemrégiben egy századra közelí-
tette meg az aktuális világcsúcsot.
Az amerikai gátas 13,08-cal zárt a
33 fokos hõségben. Szûcs Valdó
remek versenyben lett ötödik,
13,47-es idõvel ismét megközelítet-
te legjobbját. 

– Nagyon jól sikerült a rajt, az
ötödik gátig versenyben is voltam,
de aztán a táv második fele nem
úgy alakult, ahogy terveztem. Két
tized is benne maradhatott a futá-
somban, szeretnék ezen még javí-
tani – értékelt a zalai sportoló a
célbaérkezést követõen. Edzõm-
nek van egy mondása: a legjobb
eredményt a legmegfelelõbb idõ-
ben kell elérni – ez lebeg most a
szemem elõtt. Fontos volt, hogy az
országos bajnokságon jó formában
legyek – ez sikerült; most pedig
egyértelmûen az olimpia a cél. 

– A tavalyi fedett pályás szezo-
nom jól sikerült, így elõször nem
örültem annak, hogy elhalasztották
az olimpiát. Aztán minden bezárt

Amerikában, két és fél hónapig még
pályát sem láttam, ahol gátazni tud-
tam volna. Parkokban edzettem,
egy garázsban rendeztem be egy
konditermet. Megbeszéltük az
edzõmmel, hogy ezt az idõt arra for-
dítjuk, hogy még gyorsabb legyek,
csiszolunk a technikámon. Egy ki-
újuló sérülés miatt az idei fedett
pályás szezon nem úgy jött össze,
de azóta szerencsére a befektetett
munka megtérülni látszik. 15 éve
arra készülök, hogy olimpikon le-
hessek, ez volt az álmom. Dwayne
Johnson, „A szikla” volt a példaké-
pem, aki szintén kitartással és szor-
galommal jutott el álmai megvalósí-
tásához. A családom is mindig mö-
göttem áll, de sokat köszönhetek
barátaimnak, edzõimnek: Kámán
Ferencnek és James Hilliernek, va-
lamint feleségemnek, Ambernek is.
És persze szülõvárosomnak: a ha-
zai pályán elért egyéni csúcs renge-
teget jelent nekem. Mindig jó érzés
hazajönni Egerszegre, fõleg úgy,
hogy innen sikerült elérni, hogy me-

hetek az olimpiára. Boldog idõsza-
ka ez az életemnek.

Nagy siker ez a Zrínyi-gimná-
ziumnak is, ráadásul egykori zrínyis-
ként a triatlonos Biczó Bence is kiju-
tott Tokióba. 

– Gratuláltunk egymásnak Ben-
cével. Bízom abban, hogy Zalaeger-
szeg hírnevét Japánban is öregbít-
hetjük. Jó érzés, hogy ketten is kép-
viseljük a várost és az alma matert.  

Nemrég jelentették be a szerve-
zõk, hogy nézõk nélkül zajlik majd
az esemény. 

– Mivel versenyezni megyek ki, és
szeretnék minél jobb eredményt elér-
ni, nem bánom, hogy nem lesz majd
az a feeling, ami az olimpiát jellemzi.
Így nem viszi el majd a koncentráció-
mat a „körítés”, hiszen nagyon sze-
retnék döntõbe jutni majd. Jó lenne
13,30 körüli idõt futni, meglátjuk, ez
mire lehet elég. A versenyem után
természetesen nagyon jó lenne talál-
kozni a világ legjobbjaival... A már
visszavonult Usain Bolttal biztosan
készítettem volna egy képet, illetve
szuper lenne bejutni az amerikai ko-
sárlabda-válogatott egy meccsére
is... Remélem, 2024-ben Párizsban
lehetõségem lesz megtapasztalni az
igazi olimpiai falus hangulatot is. 

Valdó amerikai edzõtáborral ké-
szül az olimpiára, ráadásul az egyik
nagy esélyessel együtt Floridában,
akivel hosszú távú együttmûködés
várható a felkészülésben. A követ-
kezõ néhány év meghatározó lehet
életében, hiszen rengeteg nagy
versenyt rendeznek, köztük a
2023-as budapesti vb-vel, így sze-
retné, ha minél több döntõt futhatna
nagy világversenyeken. 

SZÛCS VALDÓ MÁR NAGYON KÉSZÜL AZ OLIMPIÁRA
TÖBB ALKALOMMAL IS EGYÉNI CSÚCSOT DÖNTÖTT

A magyar olimpiai csapatban az egyéni sportágak között a má-
sodik legnépesebb különítménye az atlétáknak lesz idén Tokió-
ban – köztük a Zalaszám ZAC kiválóságával, Szûcs Valdóval. 

Fotó: Zsu

15. évadát kezdte meg idén a
Kvártélyház Szabadtéri Szín-
ház. A jubileumot kiadvánnyal
és fotókiállítással ünneplik, ez
utóbbinak bemutatóját a Dísz
téren tartották.

A rendezvényen Balaicz Zoltán
polgármester hangsúlyozta: másfél
év után végre újra beindult az élet,
közösségek találkozhatnak, nyári
színházi élményekkel gazdagodha-
tunk. A polgármester kiváló döntés-
nek tartja, hogy annak idején a
Kvártélyház udvarán szabadtéri
színház jött létre. Egyrészt a kõszín-
ház mellett nyári kikapcsolódást,
másrészt a megújult épület udvarán
találkozási lehetõséget biztosít.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ szerint sokkal szegényeb-
bek lennénk, ha nem jöttek volna
létre a kvártélyházi produkciók. A
kultúrmisszió folytatásra méltó, így
mindent megtesznek, hogy a me-
gyeszékhely kulturális élete ma-
gas színvonalú maradjon.

A Zalai Hírlap fõszerkesztõje,

Horváth A. Attila elmondta: a szer-
kesztõségnek mindig hálás kihí-
vás a feszített munkatempó elle-
nére is ilyen nívós kiadványt létre-
hozni.

Tompa Gábor, a Kvártélyház
Szabadtéri Színház igazgatója
hozzátette: a szabadtéri kiállítás-
sal kapcsolatban elmondta: Pez-

zetta Umberto személyében nem-
csak egy fotóriportert, hanem kol-
légát köszönthetnek, aki az elmúlt
15 év elõadásait végignézte,  fény-
képezte. A Dísz téri fotólabirintus
több mint száz felvételén mókás
és megható pillanatokban meg-
örökített mûvészek tekintenek
vissza ránk.

Öt országból 70 autó és 130
fõ vett részt azon a Mercedes
G-amboree-n, melynek idén
Zala megye adott otthont. A
találkozó a Gébárti-tónál az
Aquatherma Termálfalu és
Kemping volt.

Az elmúlt hat esztendõben ha-
zánk számos pontján várták már
az érdeklõdõket, így az 5 konti-
nensrõl, összesen 20 országból
érkezõk bejárták már a Balaton
környékét, ezúttal pedig Göcsejjel
ismerkedtek a különleges prog-
ram résztvevõi. A társaság ellá-
togatott Zalaegerszegre is, tá-
jékoztatott a zalai születésû és je-
lenleg is a megyében élõ Horváth

Balázs fõszervezõ, aki elmondta:
a G-amboree résztvevõi olyan jól
érezték magukat, hogy sokan
megtoldották néhány nappal a
csapat által kínált programot.

A társaság 2017-ben
indította el a G-amboree
Charity-t azzal a céllal,
hogy minden eseményük
bevételének egy részét
rászoruló szervezeteknek
vagy családoknak ajánl-
ják fel. Zala megyében
eddig az Autista Sérülte-
kért Alapítványt, a Zala
Megyei Szent Rafael Kór-

ház szülészeti osztályát, a kustán-
szegi óvodát, a zalacsányi Csány
László Óvodát és a zalaegerszegi
Gyermekotthont is a kedvezmé-
nyezettek között találjuk.

15. ÉVAD A KVÁRTÉLYHÁZBAN

G-AMBOREE VOLT GÖCSEJBEN

Fotó: Seres
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